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BAB I 

PEDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang 

dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun 

dampaknya dan telah menjadi masalah global yang paling banyak 

diperangi bangsa-bangsa di dunia, sampai-sampai Perserikatan Bangsa-

Bangsa melaksanakan konvensi untuk melawan korupsi pada tahun 2003.  

Dalam rangka memerangi korupsi pada tanggal 18 Desember 2003 

di Merida, Mexico telah disepakati dan ditandatangani kesepakatan 

bersama bangsa-bangsa dalam memerangi korupsi atau United Nations 

Convention Againt Corruption (UNCAC) yang meliputi upaya pencegahan, 

perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses 

penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme 

pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. UNCAC secara 

berkala melaksanakan peer review implementasi negara-negara dalam 

memerangi korupsi dimana pada putaran pertama tahun 2010-2012 

reviewernya adalah Inggris dan Uzbekistan dan putaran kedua tahun 

2016-2019 direvieweri oleh Yaman dan Ghana. 

Indonesia juga turut mengimplementasikan UNCAC, 2003 melalui 

ratifikasi hingga melahirkan melalui UU nomor 7 tahun 2006. Selanjutnya 

pada pada putaran pertama yang melahirkan 32 rekomendasi, Indonesia 

hanya mampu melaksanakan 8 rekomendasi dan pada putaran kedua 

dengan 21 rekomendasi Indonesia melaksanakan 13 rekomendasi. 

Terdapat 6 isu prioritas rekomenasi yang perlu diselesaikan, antara lain: 

Penyelesaian Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); 

Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Publik dan Penguatan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peningkatan Transparansi dan Integritas 
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Sektor Swasta; Penyelesaian Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum 

Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA); Penguatan Independensi dan 

Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi; dan Penyelesaian Rancangan 

Undang-Undang Perampasan Aset. 

Dalam rangka mewujudkan kondisi negara yang bebas dari korupsi 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 

tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 

20 Juli 2018. Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dibentuk 

Tim Nasional Strategi Pencegahan Korupsi yang beranggotakan KPK, 

Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, dan Kantor 

Staf Presiden yang memiliki tugas, yaitu: (a) mengoordinasikan, 

menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK 

di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan 

lainnya; (b) menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di 

kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan 

lainnya yang terkait kepada Presiden; dan (c) mempublikasikan laporan 

capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat. 

Selanjutnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri 

perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan 

Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan 

menyusun dan menetapkan Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan 

Korupsi Tahun 2019 - 2020. 

Terlepas dari Aksi Pencegahan Korupsi, dalam rangka mengetahui 

tingkat korupsi yang terjadi di suatu wilayah, Indonesia secara teratur 

selalu mengukur tingkat persepsi korupsi yang terjadi, begitu pula dengan 

pemerintah daerah yang telah menetapkan salah satu Indikator Kinerja 

Utama (IKU) keberhasilan pembangunan dalam RPJMD yaitu Indeks 

Persepsi Korupsi (IPK). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
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bekerjasama dengan Transparansi Internasional Indonesia dan Universitas 

Mulawarman telah memunculkan sebuah alat ukur tingkat korupsi yang 

diaplikasikan pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat diadopsi 

oleh seluruh wilayah Republik Indonesia. Begitu pula dengan Kabupaten 

Kutai Kartanegara yang menetapkan IPK sebagai salah satu IKU 

keberhasilan pembangunan diwajibkan untuk mengukur IPK setiap 

tahunnya. 

Rencana pengukuran IPK tahun 2021 telah direncanakan dengan 

baik namun dalam perjalannya harus dilakukan beberapa penyesuaian 

mengingat kendala dengan merebaknya wabah pandemic corona virus 

desease 2019 (covid-19). Beberapa penyesuaian tersebut antara lain 

mengubah metodologi survei berkaitan dengan jenis dan sumber data 

serta mekanisme pengambilan data. yaitu menggunakan kuisioner untuk 

data primer pengguna layanan dan indepth interview terhadap pemberi 

layanan. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mendukung 

Aksi Pencegahan Korupsi akan mengukur IPK setiap tahunnya yang 

bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program 

antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target RPJMD. Secara khusus, 

Survei Indeks Persepsi Korupsi bertujuan untuk mengumpulkan data antar 

waktu yang setidaknya menggambarkan tentang daya saing dan 

hambatan berusaha; potensi korupsi dan integritas pelayanan publik; 

potensi suap dan integritas sektor bisnis, penilaian sistem integritas lokal, 

dan penilaian kinerja perekonomian daerah. 
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C. Sasaran 

Sasaran kegiatan ini adalah memunculkan nilai IPK tahun 2021 

sebagai nilai Indikator Kinerja Utama keberhasilan pembangunan di 

Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga mengukur tingkat IPK 

sebagai sebagai tolak ukur peningkatan pelayanan publik di Kabupaten 

Kutai Kartanegara. 

 

  



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 
 
 
A. Pengertian Korupsi 

Robert Klitgaard (1998) memberikan pengertian korupisi sebagai 

suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya 

dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang 

yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok 

sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah 

laku pribadi. 

The Lexicon Webster Dictionary mendefinisikan korupsi adalah 

kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak 

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang 

menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 2005). 

Gunnar Myrdal (1971) menyatakan bahwa korupsi adalah suatu 

masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan 

dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-

tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan 

korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer. 

Menurut Mubyarto (1980), korupsi adalah suatu masalah politik 

lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) 

pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai 

pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah 

berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat 

provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto 

yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi. 

Syeh  Hussein  Alatas (1975) mengemukakan  pengertian  korupsi  

sebagai  subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi 

yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, 
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yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan 

kemasabodohan akan akibat yang  diderita  oleh rakyat.  

Pengertian korupsi menurut Fockema Andreae (1948), kata 

"korupsi" berasal dari bahasa latin yaitu "corruptio atau corruptus". Namun 

kata "corruptio" itu berasal pula dari kata asal "corrumpere", yaitu suatu 

kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa  latin  ini  kemudian  

turun  ke  banyak  bahasa  Eropa  seperti  Inggris yaitu corruption, Prancis 

yaitu corruption, Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah yang 

kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi. 

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi 

Undang-undang Nomor 20 Tahun  2001,  menyatakan  bahwa  korupsi  

yaitu  setiap  orang  yang  dengan sengaja  secara melawan hukum untuk  

melakukan  perbuatan  dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara 

atau perekonomian negara. 

Black’s Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian 

Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan 

mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam 

menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan 

dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain (Black, 1991). 

Haryatmoko (2003), memberikan definisi korupsi adalah upaya 

campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya 

untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau 

kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. 
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Menurut Brooks, korupsi adalah dengan sengaja melakukan 

kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau 

tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi (Klitgaard, 2001). 

Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat 

merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Banyak sekali 

pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang memberitakan 

beberapa kasus korupsi berbagai daerah di Indonesia yang oknumnya 

kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdi untuk 

kemajuan bangsa ini.  

 

B. Bentuk, Jenis dan Model Korupsi 

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup 

pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak 

lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang 

paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan 

(habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan 

menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang 

lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit 

korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Beberapa 

bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima 

suap, baik berupa uang maupun barang. 

2) Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber 

daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola 

sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya 

alam tertentu. 

3) Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang 

melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya 



 

 

8 

proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan 

tujuan mengambil keuntungan- keuntungan tertentu. 

4) Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan 

cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh 

pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia 

lokal dan regional. 

5) Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang 

berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. 

6) Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. 

7) Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi 

berjamaah. 

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh 

reformasi, M. Amien Rais dalam Anwar (2006) menyatakan sedikitnya ada 

empat jenis korupsi, yaitu  

1) Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan 

pengusaha kepada penguasa. 

2) Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki 

kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat 

peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 

3) Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan 

kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. 

4) Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara 

secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan 

sejumlah keuntungan pribadi. 

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis 

adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, 

penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan 

jabatan atau profesi seseorang. 



 

 

9 

Jeremy Pope (2003) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam Toward 

a General Theory of Official Corruption menguraikan secara rinci bentuk-

bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu: 

1) Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan. 

2) Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran 

pemerintah, menipu dan mencuri. 

3) Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan 

penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, 

menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana. 

4) Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, 

memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya. 

5) Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan 

memperdaya, memeras. 

6) Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian 

palsu, menahan secara tidak sah, menjebak. 

7) Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain 

seperti benalu. 

8) Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, 

meminta komisi. 

9) Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi 

wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.  

10) Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk 

kepentingan pribadi; membuat laporan palsu. 

11) Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan 

surat izin pemerintah. 

12) Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan 

pinjaman uang. 

13) Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan. 

14) Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan. 
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15) Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan 

yang tidak pada tempatnya. 

16) Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap. 

17) Perkoncoan, menutupi kejahatan. 

18) Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi 

dan pos. 

19) Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, 

dan hak istimewa jabatan. 

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian korupsi 

sebagaimana berikut : 

1) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya 

pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya;  

2) Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu 

yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 

dalam jabatannya. 

3) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 

pemberian atau janji yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

4) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim 

dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili. 

5) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
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ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan 

dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang 

akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili. 

6) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk 

diadili. 

7) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, 

atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 

bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam 

keadaan perang. 

8) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau 

penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan 

curang. 

9) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan 

Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keselamatan negara dalam keadaan perang. 

10) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang 

keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. 

11) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang 

yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional 

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

membiarkan perbuatan curang. 

12) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 
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berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, 

atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 

13) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-

daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 

14) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja: 

a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat 

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang 

digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat 

yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau 

b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, 

surat, atau daftar tersebut; atau 

c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, 

surat, atau daftar tersebut. 

15) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 

atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau 

janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 

jabatannya. 

16) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 

atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau 

janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau 
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tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 

dengan kewajibannya; 

17) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya; 

18) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau 

patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk 

diadili; 

19) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 

bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau 

pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang 

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; 

20) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 

sendiri; 

21) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong 

pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai 
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utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 

merupakan utang; 

22) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau 

penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, 

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 

23) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di 

atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal 

diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan; atau 

24) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun 

tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, 

pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, 

untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau 

mengawasinya. 

25) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya 

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali 

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang wajib dilakukan oleh 

penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 

sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan 

gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 

26) Alat bukti yang sah khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat 

diperoleh dari : 
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a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 

yang serupa dengan itu; dan 

b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat 

dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan 

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 

kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam 

secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 

memiliki makna. 

 

C. Indeks Persepsi Korupsi 

Korupsi merupakan penyakit yang epidemik di masyarakat, terlihat 

jelas namun sangat sulit untuk mengukurnya. Dari sisi hukum tentunya 

perlu alat bukti untuk membuktikan suatu kegiatan korupsi. Kebijakan 

pemerintah untuk kemaslahatan umat dimasa mendatang adalah dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

Dalam rangka pencegahan korupsi tentunya perlu suatu indikator 

(alat ukur) seberapa parah epidemik korupsi tersebut di dalam masyarakat 

yaitu dengan menggunakan indikator Indeks Persepsi Korupsi yang telah 

dibuat oleh Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan 

Tranparancy International Indonesia dan Universitas Mulawarman. 

ndikator tersebut tidak hanya dapat dipakai untuk wilayah Kaltim, namun 

juga dapat dipakai di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Indikator tersebut berisi beberapa hal yang ingin diukur berkaitan 

dengan korupsi yaitu daya saing lokal, penghambat kemudahan berusaha, 

potensi korupsi, integritas bisnis, risiko suap berdasarkan lapangan usaha, 

integritas layanan pemerintah pusat, integritas layanan instansi vertikal di 

daerah, integritas layanan pemerintah provinsi, integritas layanan 
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pemerintah kabupaten/kota, integritas layanan BUMN dan BUMD, 

integritas asosiasi pengusaha, sistem integrasi lokal, pengetahuan tentang 

undang-undang pidana korupsi, dan pengetahuan tentang strategi 

pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

  



 

 

BAB III 

METODOLOGI 
 
 
A. Definisi Operasional dan Ukuran Indikator 

Beberapa konsep dan definisi terkait dengan Survei Persepsi 

Korupsi 2021 adalah sebagai berikut: 

Korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk 

memperoleh manfaat pribadi. Definisi korupsi dalam Survei Indeks 

Persepsi Korupsi mengacu pada dimensi-dimensi pengukuran korupsi yang 

ada dalam Corruption Perception Index (CPI). 

Persepsi adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap 

fenomena sosial tertentu. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian 

subjektif yang cenderung personal, namun dihasilkan melalui penilaian 

objektif yang bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung, 

dan/atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. 

Daya Saing Lokal adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan 

kapasitas produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial bagi 

masyarakat di daerah. Penilaian daya saing lokal ini ditujukan untuk 

menentukan keunggulan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan 

daerah lain. Daya saing lokal diukur dengan persepsi dari beberapa 

pernyataan yaitu ketersediaan pasar keuangan, efisiensi pasar tenaga 

kerja, kualitas pengendalian tingkat inflasi, efisiensi pasar barang, inovasi 

bisnis, kematangan sektor bisnis, kualitas kesehatan, kualitas birokrasi, 

kesiapan teknologi tepat guna, kualitas pendidikan, dan kualitas 

infrastruktur. Ukuran yang digunakan adalah 0 = sangat buruk sampai 5 = 

sangat baik. 

Hambatan Berusaha adalah kekuatan yang dinilai menghambat 

kemampuan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. Penilaian hambatan berusaha ini ditujukan untuk 
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menilai faktor apa saja yang dinilai problematik saat menjalankan usaha di 

daerah. Penghambat kemudahan berusaha diukur dengan persepsi dari 

beberapa pernyataan yaitu stabilitas politik, akses permodalan, tarif dan 

sistem perpajakan, konflik ketenagakerjaan, birokrasi, inflasi, pembebasan 

lahan, kriminalitas dan pencurian, infrastruktur, dan korupsi. Ukuran yang 

digunakan adalah 0 = sangat buruk sampai 5 = sangat baik. 

Potensi Korupsi adalah kondisi yang memungkinkan tindak pidana 

korupsi terjadi. Dalam Survei Persepsi Korupsi, potensi korupsi dapat 

terjadi akibat 5 (lima) hal, yaitu: prevalensi korupsi tinggi, rendahnya 

akuntabilitas pendanaan publik, tingginya motivasi korupsi, meluasnya 

sektor terdampak korupsi, dan efektivitas program antikorupsi di daerah. 

Prevalensi Korupsi adalah sebesar apa atau seberapa sering tindak 

pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan 

wewenang untuk kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau lokal; 

dan/atau terjadi di kalangan pegawai nasional atau lokal. Prevalensi 

korupsi diukur dengan persepsi beberapa pernyataan yaitu suap dan 

korupsi, pejabat publik meminta atau menerima suap, penyalahgunaan 

keuangan publik untuk kepentingan pribadi, korupsi oleh pegawai publik di 

tingkat nasional, dan korupsi oleh pegawai publik di tingkat lokal. Ukuran 

yang digunakan adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak lazim. 

Akuntabilitas Pendanaan Publik adalah mekanisme pertanggung-

jawaban atas penggunaan dana-dana publik. Seberapa jelas standar 

prosedur alokasi sumber daya publik, seberapa lazim alokasi non budgeter 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, apakah ada 

mekanisme rekruitmen pejabat publik yang tidak transparan, apakah ada 

lembaga pengawas internal yang mengaudit keuangan publik, dan apakah 

ada independensi pengadilan yang menindak pejabat korup. Akuntabilitas 

keuangan publik diukur dengan persepsi beberapa pernyataan yaitu 

ketiadaan prosedur jelas dan akuntabel dalam alokasi keuangan publik, 
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banyaknya dana khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, banyak 

pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, ketiadaan 

lembaga independen yang mengaudit keuangan publik, dan ketiadaan 

pengadilan independen yang mengadili pejabat korup. Ukuran yang 

digunakan adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak lazim. 

Motivasi Korupsi adalah dorongan seorang pejabat publik 

melakukan praktik tindak pidana korupsi. Misalnya, apakah praktik 

pemberian perlakuan istimewa terjadi, apakah praktik korupsi untuk 

memberikan donasi politik berlebih, apakah praktik korupsi menciptakan 

dana off budget untuk partai politik terjadi, praktik korupsi untuk 

mengamankan proyek pemerintah terjadi, praktik korupsi akibat jual beli 

pengaruh. Motivasi korupsi diukur dengan persepsi beberapa pernyataan 

yaitu korupsi untuk memperoleh dukungan politik berlebih, korupsi akibat 

adanya perlakuan istimewa, korupsi akibat adanya pengamanan proyek 

pemerintah, korupsi akibat jual beli pengaruh, dan korupsi untuk 

pendanaan tak tercatat untuk partai politik. Ukuran yang digunakan 

adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak lazim. 

Sektor Terdampak Korupsi adalah penilaian terhadap sektor publik 

apa saja terjerat kasus korupsi. Sektor publik yang dinilai meliputi sektor 

perizinan, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, peradilan, kuota 

perdagangan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, lembaga pemeriksa, 

militer, eksekutif, dan legislatif.   Sektor terdampak korupsi diukur dengan 

persepsi dari beberapa pernyataan yaitu korupsi di pelayanan dasar, 

korupsi di perpajakan, korupsi di pengadaan, korupsi di peradilan, korupsi 

di penerbitan kuota perdagangan, korupsi di kepolisian, korupsi di 

perkreditan, korupsi di bea cukai, korupsi di instansi pengawas dan 

pemeriksa, korupsi di militer, korupsi di eksekutif, dan korupsi di legislatif. 

Ukuran yang digunakan adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak lazim. 
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Efektivitas Program Antikorupsi adalah penilaian terhadap seberapa 

tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap 

pejabat korup terhadap penurunan risiko korupsi. Pemberantasan dan 

pencegahan korupsi diukur dengan persepsi beberapa pernyataan yaitu 

penegakan hukum terhadap pejabat publik korup dan pencegahan korupsi 

oleh pemerintah. Ukuran yang digunakan adalah 0 = efektif sampai 5 = 

tidak efektif. 

Integritas Publik adalah penilaian terhadap pengalaman interaksi 

pengusaha dengan praktik suap di lembaga publik baik di tingkat pusat, 

vertikal, provinsi, kabupaten, ataupun BUMN/BUMD. Proses penilaian 

integritas publik dilengkapi dengan pengukuran tingkat kesesuaian 

prosedur layanan dan implementasi layanan, intensitas pelaporan kejadian 

mal administrasi, dan preferensi seseorang untuk melakukan penyuapan. 

Integritas Layanan Pemerintah Pusat adalah penilaian terhadap 

pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga 

pemerintah pusat diukur dengan persepsi dari pernyataan yaitu 

pengalaman, prosedur, waktu, biaya, kesesuaian prosedur, kesesuaian 

waktu, kesesuaian waktu, kesesuaian biaya, melaporkan dan melakukan 

suap. Instansi pusat yang akan diukur yaitu Badan Koordinasi Penanaman 

Modal, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian ESDM, Kepolisian, Kementerian Agraria & Tata 

Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, 

Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan 

HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja. Ukuran yang digunakan adalah 1 = 

ada, 2 = tidak ada, dan 3 = tidak tahu. 

Integritas Layanan Instansi Vertikal di daerah adalah penilaian 

terhadap pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di 

lembaga pemerintah vertikal di daerah diukur dengan persepsi dari 

pernyataan yaitu pengalaman, prosedur, waktu, biaya, kesesuaian 
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prosedur, kesesuaian waktu, kesesuaian waktu, kesesuaian biaya, 

melaporkan dan melakukan suap. Instansi vertikal di daerah yang diukur 

yaitu Kanwil Ditjen Pajak Provinsi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara 

Provinsi, Kanwil Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara Provinsi, Kepolisian 

Daerah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Universitas/IAIN/Poltekkes, 

dan Pengadilan Tinggi. Ukuran yang digunakan adalah 1 = ada, 2 = tidak 

ada, dan 3 = tidak tahu. 

Integritas Layanan Pemerintah Provinsi adalah penilaian terhadap 

pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga 

pemerintah provinsi diukur dengan persepsi dari pernyataan yaitu 

pengalaman, prosedur, waktu, biaya, kesesuaian prosedur, kesesuaian 

waktu, kesesuaian waktu, kesesuaian biaya, melaporkan dan melakukan 

suap. Instansi pemerintah provinsi yang diukur yaitu Badan Penanaman 

Modal dan Promosi Daerah, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas 

Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pertambangan dan Energi, 

Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata 

Ruang dan Bangunan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Ukuran yang 

digunakan adalah 1 = ada, 2 = tidak ada, dan 3 = tidak tahu. 

Integritas Layanan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penilaian 

terhadap pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di 

lembaga pemerintah provinsi diukur dengan persepsi dari pernyataan yaitu 

pengalaman, prosedur, waktu, biaya, kesesuaian prosedur, kesesuaian 

waktu, kesesuaian waktu, kesesuaian biaya, melaporkan dan melakukan 

suap. Instansi pemerintah kabupaten/kota yang diukur yaitu Badan 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepolisian, Dinas 

Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi 

dan UKM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Layanan 
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Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Ukuran yang digunakan 

adalah 1 = ada, 2 = tidak ada, dan 3 = tidak tahu. 

Integritas Layanan BUMN dan BUMD adalah penilaian terhadap 

pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di BUMN dan BUMD 

diukur dengan persepsi dari pernyataan yaitu pengalaman, prosedur, 

waktu, biaya, kesesuaian prosedur, kesesuaian waktu, kesesuaian waktu, 

kesesuaian biaya, melaporkan dan melakukan suap. Integritas layanan 

BUMN dan BUMD yang diukur yaitu PLN, PT Telkom, Bank Mandiri, BNI 46, 

BRI, BTN, PT KAI, Jasa Marga, Angkasa Pura I/II, Pelindo I/II/III/IV, 

Garuda Indonesia, PT Pelni, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, BUMD 

Bidang Perbankan (Bank Daerah/BPR Daerah/Koperasi). BUMD Bidang 

Aneka Usaha, dan PDAM. Ukuran yang digunakan adalah 1 = ada, 2 = 

tidak ada, dan 3 = tidak tahu. 

Potensi Suap adalah penilaian terhadap seberapa besar dampak 

suap terhadap praktik dari prinsip bisnis yang adil. Secara spesifik potensi 

pembayaran suap dalam survei ini diidentifikasi melalui seberapa besar 

persentase kompetisi bisnis yang dimenangkan melalui praktik suap 

menyuap. Ukuran yang digunakan adalah 0 = sangat tinggi sampai 5 = 

sangat rendah. 

Integritas Bisnis adalah penilaian terhadap infrastruktur 

pencegahan korupsi yang telah dikembangkan atau telah diterapkan oleh 

pengusaha. Bisnis yang memiliki integritas bisnis dinilai mampu 

mengurangi risiko korupsi melalui penguatan komitmen perusahaan 

disertai dengan implementasi pilar-pilar bisnis berintegritas misalnya 

kepemilikan kode etik, kode perilaku, kebijakan antikorupsi, program anti 

korupsi anti suap - anti gratifikasi - anti uang pelicin - anti konflik 

kepentingan, pelatihan anti korupsi, dan saluran whistleblowing system. 

Integritas bisnis diukur dengan beberapa indikator yaitu faktor yang paling 

menghambat pemberantasan korupsi, apa yang dilakukan untuk melawan 
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korupsi, dan kegiatan yang paling efektif dalam upaya melawan korupsi. 

Integritas bisnis diukur dengan persepsi dari beberapa pernyataan, yaitu: 

dalam 12 bulan terakhir, apakah perusahaan anda pernah gagal 

mendapatkan keuntungan bisnis di kota ini karena pesaing bisnis anda 

membayar suap, apakah perusahaan anda memiliki tanggung jawab 

dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, dan apakah 

perusahaan anda memiliki kode etik yang tegas melarang praktik suap, 

praktik gratifikasi, praktik uang pelicin, praktik konflik kepentingan, 

kebijakan anti korupsi yang konsisten, pelatihan anti korupsi yang kontinu, 

sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dalam manajemen risiko 

perusahaan, whistle blowing system untuk melaporkan kasus korupsi, 

complaint handling mechanism untuk konsultasi dilema pelanggaran 

integritas dan laporan program pemberantasan dan pencegahan korupsi. 

Ukuran yang digunakan adalah 0 = efektif sampai 5 = tidak efektif. 

Faktor yang paling menghambat pemberantasan korupsi diukur 

dengan persepsi dari beberapa pernyataan yaitu korupsi tidak di pidana 

dengan tegas, korupsi bukan masalah penting, korupsi bukan masalah 

prioritas, korupsi dibiarkan, dan korupsi dianggap sebagai kebiasaan. 

Ukuran yang digunakan adalah 0 = penting sampai 5 = tidak penting. 

Apa yang dilakukan untuk melawan korupsi diukur dengan persepsi 

dari pernyataan yaitu saya akan mendukung kolega bisnis yang melawan 

korupsi, saya akan terlibat langsung dalam upaya melawan korupsi, saya 

akan melaporkan kejadian korupsi, dan saya akan mengimplementasikan 

pencegahan korupsi. Ukuran yang digunakan adalah 0 = setuju sampai 5 

= tidak setuju. 

Kegiatan yang paling efektif dalam upaya melawan korupsi diukur 

dengan persepsi dari pernyataan yaitu aksi bersama melawan korupsi, 

audit program anti korupsi, sertifikasi terhadap mitra bisnis, implementasi 
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kebijakan anti korupsi, dan standar anti korupsi bagi perusahaan. Ukuran 

yang digunakan adalah 0 = efektif sampai 5 = tidak efektif. 

Risiko Suap Berdasar Lapangan Usaha adalah penilaian terhadap 

risiko kejadian suap yang dikategorisasikan berdasarkan jenis lapangan 

usaha yang aktif berusaha di kota tempat pelaksanaan survei. Lapangan 

usaha yang akan diukur yaitu perbankan, perumahan, industri konstruksi, 

telekomunikasi, perdagangan, perkebunan pertambangan, pertanian, 

perikanan, kehutanan, farmasi, minyak dan gas, perhotelan dan restoran, 

kelistrikan, air minum, transportasi, dan jasa-jasa. Jenis suap yang 

teridentifikasi dalam diidentifikasi dalam survei ini adalah jenis suap, 

gratifikasi, uang pelicin, donasi politik, dan suap antar sektor swasta. 

Risiko suap berdasarkan lapangan usaha diukur dengan persepsi dari 

beberapa pernyataan yaitu relasi bisnis, memenangkan kompetisi bisnis, 

mempercepat proses administrasi, potensi pembayaran suap dalam bentuk 

donasi politik, potensi pembayaran suap kepada sektor swasta lainnya, 

dan perkiraan total suap yang diberikan dari total biaya produksi tahunan. 

Ukuran yang digunakan adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak lazim. 

Sistem Integritas Lokal adalah penilaian terhadap ekspektasi, 

kapasitas, peran, dan kualitas tata kelola masing-masing aktor kunci 

dalam pemberantasan korupsi di daerah yang dapat berkontribusi 

terhadap efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. 

Sistem integrasi lokal yang diukur dari pilar-pilar yang ada yaitu Kepala 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik, Pengadaan 

Publik, Pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Media, 

Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Anti Korupsi, Bisnis, dan Pemerintah 

Pusat. Indikator sistem integrasi lokal diukur dengan persepsi dari 

beberapa pernyataan yaitu seberapa penting peran pilar dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan korupsi  di  kota  ini,  bagaimana  peran  

pilar  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi di kota ini, 
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bagaimana kualitas tata kelola pilar dalam upaya  pencegahan  dan  

pemberantasan  korupsi  di  kota  ini,  dan  bagaimana kapasitas pilar 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota ini. Ukuran 

yang digunakan adalah 0 = sangat baik sampai 5 = sangat tidak baik. 

Pengetahuan Tentang Undang-undang Tipikor adalah penilaian 

terhadap kesadaran pengusaha tentang keberadaan UU Tipikor, 

pemahaman pengusaha tentang klasifikasi jenis korupsi dalam UU Tipikor, 

dan menilai prevalensi jenis korupsi tersebut. Kegiatan yang masuk dalam 

tindakan korupsi menurut UU Tipikor dan Seberapa lazim hal tersebut 

terjadi di tempat anda yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang 

oleh pejabat publik, merugikan keuangan negara, menyuap pejabat 

publik, penipuan/kecurangan oleh pejabat negara, pemerasan, 

penyelewengan berat di proyek pemerintah, konflik kepentingan pribadi 

dalam proyek pemerintah, dan gratifikasi/ pemberian hadiah. Pengetahuan 

tentang undang-undang pidana korupsi diukur dengan indikator 

pengetahuan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, Kegiatan 

yang masuk dalam tindakan korupsi menurut UU Tipikor, dan Seberapa 

lazim hal tersebut terjadi di tempat anda. Pengetahuan tentang strategi 

nasional pencegahan korupsi diukur dengan indikator pengetahuan 

terhadap stranas PK dan seberapa efektif kegiatan dalam stranas PK 

tersebut yaitu Pencegahan, Penegakan Hukum, Harmonisasi Peraturan, 

Budaya Anti Korupsi, Kerjasama Internasional, dan Mekanisme Pelaporan. 

Ukuran yang digunakan adalah 0 = sangat lazim sampai 5 = sangat tidak 

lazim. 

Pengetahuan Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah 

penilaian tentang keberadaan strategi nasional pemberantasan korupsi 

dan menilai efektivitas masing-masing strategi dalam stranas PK. Ukuran 

yang digunakan adalah 0 = sangat kurang efektif sampai 5 = sangat 

efektif. 
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B. Populasi dan Sample 

Kegiatan survei ini direncanakan di wilayah administratif Kabupaten 

Kutai Kartanegara yang membawahi 18 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan 

Kota Bangun, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan 

Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, 

Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara 

Wis, Kecamatan Samboja, Kecamatan Sanga Sanga, Kecamatan Sebulu, 

Kecamatan Tabang, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong 

Seberang, namun dengan merebaknya wabah pandemic covid-19, pada 

tahun 2020 dilakukan survei dengan menggunakan elektronik quisioner 

yang sangat kurang mendapat respon hingga pada tahun 2021 kembali 

dilakukan survei secara tatap muka. 

Responden Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah pengusaha yang 

terpilih sebagai responden dengan kriteria memiliki pengalaman 

berinteraksi dengan minimal satu jenis pelayanan publik pusat, vertikal, 

provinsi, kota, dan/atau Badan Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha Milik  

Daerah  dalam  12 (dua  belas)  bulan terakhir pada setiap kecamatan 

dengan kerangka sample setiap kecamatan diwakili oleh 1 (satu) 

perusahaan besar, 1 (satu) perusahaan menengah, dan 1(satu) 

perusahaan kecil pada setiap sektor usaha. Jumlah kerangka sampel yaitu 

18 kecamatan, 18 sektor usaha dan 3 jenis usaha berjumlah 972 

(sembilan ratus tujuh puluh dua). 

Dalam rangka menjaga validitas maka dalam kegiatan survei ini 

dihitung minimal sample dengan menggunakan rumus slovin, hingga 

diperoleh jumlah minimal sampel yaitu : 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 (𝑛) =  
𝑁

1 + (𝑁𝑒2)
 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 (𝑛) =  
972

1 + (972 . 10%2)
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𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 (𝑛) =  90,67 

Jumlah responden yang berhasil diwawancarai secara tatap muka 

dalam kegiatan survei Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2021 adalah 

sejumlah 217 responden. 

Kegiatan Indepth Interview terhadap Organisasi Perangkat Daerah 

selaku pemberi layanan terhadap para pengusaha yaitu Badan Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP), Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan 

Umum, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kepolisian, Badan Pendapatan 

Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas 

Koperasi dan UKM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Layanan 

Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, Perusahaan Daerah 

Tunggang Parangan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam. 

 

C. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Kondisi pandemi yang mewabah dan pemulihan masih dilakukan, 

maka diambil sebuah kebijakan, yaitu: menurukan enumerator ke setiap 

kecamatan untuk melakukan wawancara secara tatap muka dengan 

responden selaku penerima layanan dan melakukan Indepth Interview 

kepada perangkat daerah pemberi layanan. 

Data primer dengan metode pengumpulan secara wawancara 

langsung (tatap muka) kepada para pengusaha yang usahanya berlokasi 

di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan data primer dengan 

metode pengumpulan melalui Indepth Interview dilakukan oleh tim 

peneliti ditujukan kepada perangkat daerah yang memberikan layanan 

kepada para pengusaha. 
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D. Penyusunan Kuisioner 

Penyusunan kuisioner IPK dilakukan melalui pertemuan yang 

difasilitasi BAPPEDA dengan menghadirkan para akademisi, tokoh 

masyarakat, lembaga swadaya, serta organisasi perangkat daerah yang 

terkait di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kuisioner IPK 2021 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

E. Indikator dan Sub Indikator 

Dalam rangka menghitung tingkat Indeks Persepsi Korupsi di 

Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan 7 (tujuh) indikator dan 56 (lima 

puluh enam) sub indikator. Indikator diukur dengan merata-ratakan nilai 

sub indikator, sedangkan nilai sub indikator diukur dengan kuisioner yang 

dikonversikan ke skala 0-100. Adapun indikator dan sub indikator tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Indikator Daya Saing Lokal 

Indikator daya saing lokal diukur dengan 11 (sebelas) sub indikator, 

yaitu: Kapasitas birokrasi, Kapasitas infrastruktur, Kualitas pengendalian 

inflasi, Kualitas kesehatan, Kualitas pendidikan tinggi, Efisiensi pasar 

barang, Efisiensi pasar tenaga kerja, Ketersediaan pasar keuangan, 

Kesiapan teknologi, Kematangan sektor bisnis, dan Inovasi bisnis. 

2. Indikator Penghambat Kemudahan Berusaha 

Indikator Penghambat Kemudahan Berusaha diukur dengan 11 

(sepuluh) sub indikator, yaitu: Akses permodalan, Penyelesaian konflik 

ketenagakerjaan, Stabilitas politik, Akses Infrastruktur, Birokrasi, 

Korupsi, Tarif pajak, Inflasi, Kriminalitas, Pembebasan lahan, dan 

Perizinan. 
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3. Indikator Prevalensi Korupsi  

Indikator Prevalensi Korupsi diukur dengan 7 (tujuh) sub indikator 

yaitu Suap dan korupsi, Pejabat negara meminta atau menerima suap, 

Penyalahgunaan keuangan publik untuk kepentingan pribadi, Korupsi 

oleh pemimpin politik nasional, Korupsi oleh pemimpin politik lokal, 

Korupsi oleh pegawai publik di tingkat nasional, dan Korupsi oleh 

pegawai publik di tingkat lokal. 

4. Indikator Akuntabilitas Keuangan Publik 

Indikator Akuntabilitas Keuangan Publik diukur dengan 7 (tujuh) sub 

indikator yaitu Ketiadaan prosedur jelas dan akuntabel dalam alokasi 

keuangan publik, Banyak dana khusus yang tidak dapat 

dipertanggung-jawabkan, Banyak pejabat publik yang ditunjuk 

langsung oleh pemerintah, Ketiadaan lembaga independen yang 

mengaudit keuangan publik, Ketiadaan pengadilan independen yang 

mengadili pejabat korup, Ketiadaan akses terhadap informasi 

penganggaran keuangan publik, dan Ketiadaan sistem prosedur 

pengaduan yang dapat dipercaya. 

5. Indikator Motivasi Korupsi 

Indikator Motivasi Korupsi diukur dengan 5 (lima) sub indikator yaitu 

Korupsi untuk memperoleh dukungan politik berlebih, Korupsi akibat 

adanya perlakuan istimewa, Korupsi akibat adanya pengamanan 

proyek pemerintah, Korupsi akibat jual beli pengaruh, dan Korupsi 

untuk pendanaan tak tercatat untuk partai politik. 

6. Indikator Sektor Terdampak Korupsi 

Indikator Sektor Terdampak Korupsi diukur dengan 13 (tiga belas) sub 

indikator yaitu Korupsi, Suap dan Gratifikasi di Perizinan, Korupsi, Suap 

dan Gratifikasi di Pelayanan Dasar, Korupsi, Suap dan Gratifikasi di 

Perpajakan, Korupsi, Suap dan Gratifikasi di Pengadaan Barang dan 

Jasa, Korupsi, Suap dan Gratifikasi di Penerbitan Kuota Perdagangan, 



 

 

30 

Korupsi, Suap dan Gratifikasi di Peradilan, Korupsi, Suap dan Gratifikasi  

di Kepolisian, Korupsi, Suap dan Gratifikasi di Perkreditan, Korupsi, 

Suap dan Gratifikasi di Bea Cukai, Korupsi, Suap dan Gratifikasi di 

Instansi Pengawas dan Pemeriksa, Korupsi, Suap dan Gratifikasi di 

Militer, Korupsi, Suap dan Gratifikasi di Eksekutif, Korupsi, Suap dan 

Gratifikasi di Legislatif, Penegakan hukum terhadap pejabat publik 

korup, dan Pencegahan korupsi oleh pemerintah. 

7. Indikator Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi  

Indikator Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diukur dengan 2 

(dua) sub indikator, yaitu: Penegakan hukum terhadap pejabat publik 

korup, dan Pencegahan korupsi oleh pemerintah. 

 

F. Pengolahan Data  

Pengolahan data hasil survei, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 

1. Nilai Sub Indikator 

Nilai sub indikator merupakan nilai rata-rata setiap sub indikator 

diperoleh dari penjumlahan nilai jawaban responden pada setiap sub 

indikator di tiap kecamatan yang kemudian dibagi dengan jumlah 

responden. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑢𝑏 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (𝑆𝐼𝑖
̅̅̅̅ ) =

∑ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑛
 

2. Nilai Indikator 

Nilai indikator merupakan nilai rata-rata setiap indikator yang diperoleh 

dari penjumlahan nilai rata-rata sub indikator. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (𝐼�̅�) = 𝑆𝐼1
̅̅ ̅̅ + 𝑆𝐼2

̅̅ ̅̅ + 𝑆𝐼3
̅̅ ̅̅ + ⋯ 𝑆𝐼𝑛

̅̅ ̅̅  

3. Nilai Indeks Persepsi Korupsi 

Nilai indeks persepsi korupsi merupakan penjumlahan nilai rata-rata 

indikator yang diperoleh dari penjumlahan nilai indikator. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 (𝐼𝑃𝐾) = 𝐼1̅ + 𝐼2̅ + 𝐼3̅ + ⋯ 𝐼�̅� 
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G. Tahapan Kegiatan 

Terdapat 3 (tiga) tahapan pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks 

Persepsi Korupsi melalui survei Persepsi Korupsi, yaitu: tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan dan tahap akhir. 

Tahap persiapan telah dimulai di awal tahun 2021 dengan 

mengkoordinasikan kegiatan survei : 

1. Membuat Kuisioner hasil evaluasi kuisioner IPK 2020. 

2. Merekrut, melatih dan merencanakan distribusi enumerator ke 

wilayah survei. 

3. Melaksanakan Seminar Laporan Pendahuluan pada pertengahan 

Juni 2021. 

Pada seminar laporan pendahuluan tersebut diputuskan untuk tetap 

melaksanakan kegiatan pengukuran IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun 2021 dengan beberapa perubahan dan penyesuaian yaitu : 

1. Survei terhadap responden selaku pengguna layanan dilakukan 

secara tatap muka dengan menggunakan kuisoner yang 

dilakukan oleh enumerator yang telah dilatih. 

2. Survei terhadap pemberi layanan dilakukan dengan indepth 

interview yang dilakukan oleh tim peneliti. 

Tahap pelaksanaan survei dilaksanakan bulan September 2021 

sampai dengan bulan Oktober 2021 pada seluruh kecamatan di Kabupaten 

Kutai Kartanegara. 

Kegiatan indepth interview dilakukan oleh tim peneliti terhadap 

perangkat daerah pemberi layanan kepada para pengusaha yang 

dilaksanakan pada rentang waktu September sampai dengan Oktober 

2021. 

Tahap pelaksanaan diakhiri dengan seminar laporan antara yang 

dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021. 
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Tahap akhir ditandai dengan melaksanakan kegiatan seminar 

laporan akhir yaitu pada tanggal 7 Desember 2021 yang selanjutnya 

menyempurnakan laporan akhir IPK 2021 terutama pada bagian 

rekomendasi. 

 

Tabel 3.1. Tahapan dan Waktu Kegiatan 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Pengukuran Indikator dan Sub Indikator 

Hasil pengukuran indikator dan sub indikator IPK 2021 adalah 

sebagai berikut. 

1. Daya Saing Lokal 

Indikator daya saing lokal mengalami peningkatan yang cukup berarti 

dari tahun lalu seperti terlihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.1. Daya Saing Lokal 

 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sebagian besar indikator 

Daya Saing Berusaha mengalami peningkatan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara di tahun 2021, kecuali Kesiapan Teknologi, Ketersediaan 

Pasar Keuangan, Kualitas Pendidikan Tinggi, Kapasitas Inprastruktur 

dan Kapasitas Birokrasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara 

masih berfluktuasi mengingat 5 (lima) dari 11 (sebelas) sub indikator 

KAPASITAS BIROKRASI 

KAPASITAS INFRASTRUKTUR 

KUALITAS PENGENDALIAN INFLASI 

KUALITAS KESEHATAN 

KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI 

EFISIENSI PASAR BARANG 

EFISIENSI PASAR TENAGA KERJA 

KETERSEDIAAN PASAR KEUANGAN 

KESIAPAN TEKNOLOGI 

KEMATANGAN SEKTOR BISNIS 

INOVASI BISNIS 

59,54 

48,69 

64,00 

53,14 

53,03 

60,46 

62,86 

65,14 

62,17 

61,71 

60,23 

67,64 

59,45 

63,49 

59,76 

61,83 

61,51 

60,15 

66,83 

66,19 

62,56 

56,92 

66,36 

53,23 

64,75 

64,90 

60,75 

64,36 

65,98 

64,90 

61,98 

66,74 

65,05 

2019 2020 2021
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mengalami penurunan terutama pada kesiapan teknologi tepat guna, 

kualitas pendidikan, kualitas inprastruktur dan kualitas birokrasi. 

2. Penghambat Kemudahan Berusaha 

Indikator penghambat kemudahan berusaha mengalami perbaikan 

yang cukup berarti seperti yang terlihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.2. Penghambat Kemudahan Berusaha 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sebagian besar indikator 

Penghambat Kemudahan Berusaha mengalami perbaikan yang cukup 

berarti dari tahun lalu, namun masih ada indikator yang menunjukkan 

penurunan yaitu Akses Permodalan, Stabilitas Politik, dan Akses 

Infrastruktur. 

Hal ini menunjukkan bahwa hambatan berusaha di Kabupaten Kutai 

Kartanegara masih pada faktor akses terhadap permodalan, stabilitas 

bidang politik dan akses terhadap infrastruktur. 

3. Prevalensi Korupsi 

Indikator prevelensi korupsi mengalami perbaikan seperti terlihat pada 

grafik berikut: 

AKSES PERMODALAN 

KONFLIK KETENAGAKERJAAN 

STABILITAS POLITIK 

AKSES INFRASTRUKTUR 

BIROKRASI 

KORUPSI 

TARIF PAJAK 

INFLASI 

KRIMINALITAS 

PEMBEBASAN LAHAN 

PERIZINAN 

64,46 

57,94 

61,83 

47,89 

56,69 

56,11 

60,46 

62,86 

60,57 

64,23 

61,71 

68,19 

61,74 

64,96 

58,20 

60,68 

54,87 

62,36 

62,92 

61,99 

61,48 

65,75 

64,75 

67,13 

63,52 

53,92 

66,28 

63,98 

66,21 

66,67 

67,51 

64,44 

68,20 

2019 2020 2021
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Gambar 4.3. Prevalensi Korupsi 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sebagian besar indikator 

Prevalensi Korupsi mengalami perbaikan yang cukup berarti dari tahun 

lalu, namun masih ada indikator yang menunjukkan penurunan, yaitu: 

korupsi oleh pemimpin politik nasional. 

 

4. Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara 

Indikator mekanisme akuntabilitas keuangan negara mengalami 

perbaikan yang cukup berarti dari tahun lalu seperti yang terlihat pada 

grafik berikut: 

SUAP DAN KORUPSI SERTA GRATIFIKASI 

PEJABAT NEGARA MEMINTA ATAU MENERIMA 
SUAP / GRATIFIKASI 

PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PUBLIK UNTUK 
KEPENTINGAN PRIBADI 

KORUPSI OLEH PEMIMPIN POLITIK NASIONAL 

KORUPSI OLEH PEMIMPIN POLITIK LOKAL 

KORUPSI OLEH PEGAWAI PUBLIK DI TINGKAT 
NASIONAL 

KORUPSI OLEH PEGAWAI PUBLIK DI TINGKAT 
LOKAL 

53,03 

52,69 

51,77 

53,26 

55,77 

57,03 

58,29 

52,26 

52,73 

58,86 

60,67 

56,61 

61,71 

55,53 

62,75 

63,44 

61,83 

53,84 

64,67 

55,30 

66,13 

2019 2020 2021
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Gambar 4.4. Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa seluruh sub indikator 

Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara mengalami perbaikan yang 

cukup berarti dari tahun lalu. 

5. Motivasi Korupsi 

indikator motivasi korupsi mengalami perbaikan dari tahun lalu seperti 

terlihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.5. Motivasi Korupsi 

KETIADAAN PROSEDUR JELAS DAN AKUNTABEL 
DALAM ALOKASI KEUANGAN PUBLIK 

BANYAK DANA KHSUS YANG TIDAK DAPAT 
DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

BANYAK PEJABAT PUBLIK YANG DITUNTUK 
LANGSUNG OLEH PEMERINTAH 

KETIADAAN LEMBAGA INDEPENDEN YANG 
MENGAUDIT KEUANGAN PUBLIK 

KETIADAAN PENGADILAN INDEPENDEN YANG 
MENGADILI PEJABAT KORUP 

KETIADAAN AKSES TERHADAP INFORMASI 
PENGANGGARAN KEUANGAN PUBLIK 

KETIADAAN SISTEM PROSEDUR PENGADUAN YANG 
DAPAT DIPERCAYA 

58,51 

55,43 

57,94 

56,57 

56,91 

53,71 

56,00 

61,81 

54,74 

57,69 

57,86 

60,80 

60,90 

63,74 

63,29 

63,59 

59,98 

64,90 
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65,28 

64,06 
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KORUPSI UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN 
POLITIK BERLEBIH 

KORUPSI AKIBAT ADANYA PERLAKUAN 
ISTIMEWA 

KORUPSI AKIBAT ADANYA PENGAMANAN 
PROYEK PEMERINTAH 

KORUPSI AKIBAT JUAL BELI PENGARUH 

KORUPSI UNTUK PENDANAAN TAK TERCATAT 
BAGI PARTAI POLITIK 

51,66 

53,03 

47,09 

54,74 
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Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa seluruh sub indikator Motivasi 

Korupsi mengalami perbaikan yang cukup berarti dari tahun lalu. 

6. Sektor Terdampak Korupsi 

Indikator sektor terdampak korupsi mengalami perbaikan seperti yang 

terlihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.6. Sektor Terdampak Korupsi 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa hampir seluruh sektor sub 

indikator Motivasi Korupsi mengalami perbaikan yang cukup berarti dari 

tahun lalu, namun masih ada indikator yang menunjukkan penurunan, 

yaitu: Sektor Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 

perpajakan terdampak oleh korupsi lebih rendah dari tahun lalu. 

7. Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi 

Indikator penegakan hukum dan pencegahan korupsi mengalami 

perbaikan seperti terlihat pada grafik berikut: 

SEKTOR PERIZINAN 

SEKTOR PELAYANAN DASAR 

SEKTOR PERPAJAKAN 

SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA 

SEKTOR PENERBITAN KOUTA PERDAGANGAN 

SEKTOR PERADILAN 

SEKTOR KEPOLISIAN 

SEKTOR PERKREDITAN 

SEKTOR BEA CUKAI 

SEKTOR INSTANSI PENGAWAS DAN PEMERIKSA 

SEKTOR MILITER 

SEKTOR LEMBAGA EKSEKUTIF 

SEKTOR LEMBAGA LEGISLATIF 

48,57 

56,80 

61,37 

56,57 

62,40 

58,51 

54,74 

72,23 

66,29 

53,49 

64,00 

51,31 

48,00 

53,43 

52,02 

66,22 
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59,71 

64,15 

61,63 

67,18 

67,82 

55,04 

68,81 

58,85 

53,36 

60,52 

65,82 

65,90 

65,21 

68,97 

61,14 

61,75 

71,04 

69,05 

64,75 

70,74 

64,59 

61,98 
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Gambar 4.7. Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa seluruh sub indikator 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengalami perbaikan yang 

cukup berarti dari tahun lalu. 

 

8. Integritas Bisnis 

a. Biaya Korupsi 

Keberadaan perusahaan yang merasa kalah dalam persaingan 

bisnis dikarenakan pesaing melakukan gratifikasi, suap dan korupsi. 

 

Gambar 4.8. Biaya Korupsi Persaingan Bisnis 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PUBLIK KORUP 

PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PEMERINTAH 

47,66 

49,94 

50,00 

56,67 

63,67 

67,28 
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Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terdapat perusahaan 

yang mengalami kekalahan dalam persaingan bisnis karena pesaing 

melakukan tindakan korupsi yaitu sebesar 4,15%. 

b. Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi 

Faktor yang paling menghambat pemberantasan Korupsi di 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Gambar 4.9. Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi 

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa faktor yang paling 

menghambat pemberantasan korupsi yaitu “Korupsi bukanmasalah 

penting” diikuti secara berurutan faktor “Korupsi dibiarkan”, 

“Korupsi tidak menjadi prioritas kebijakan”, “Korupsi dianggap 

sebagai kebiasaan”, dan “Korupsi tidak dipidana dengan tegas”. 

c. Tanggung Jawab Bisnis 

Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam upaya pemberantasan 

dan pencegahan korupsi. 

Korupsi tidak dipidana dengan tegas

Korupsi bukan masalah penting

Korupsi tidak menjadi prioritas kebijakan

Korupsi dibiarkan

Korupsi dianggap sebagai kebiasaan

2,83 

2,97 

2,93 

2,95 

2,90 

Skala 0 (Sangat Setuju) – 5 (Sangat Tidak Setuju)) 



 

 
 

40 

 

Gambar 4.10. Tanggung Jawab Bisnis 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa 71,89% perusahaan di 

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab dalam 

upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sedangkan sisanya 

sebesar 28,11 mengaku tidak memiliki tanggung jawab atas upaya 

pemberantasan dan pencegahan korupsi. 

d. Tindakan Melawan Korupsi 

Tindakan perusahaan dalam melawan korupsi. 

 

Gambar 4.11. Tindakan Melawan Korupsi 

Dari grafik di atas diketahui bahwa tindakan melawan korupsi yang 

paling disukai oleh perusahaan adalah “Mendukung kolega bisnis 

melawan korupsi”, diikuti secara berurutan yaitu “Melakukan 

implementasikan sistem pencegahan korupsi”, “Melaporkan 
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korupsi



 

 
 

41 

kejadian Korupsi”, dan “Terlibat langsung dalam upaya melawan 

korupsi”. 

e. Mekanisme Pencegahan Korupsi Perusahaan 

Mekanisme sistem pencegahan korupsi yang dimiliki oleh 

perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Gambar 4.12. Sistem Mekanisme Pencegahan Korupsi 

Berdasarkan grafik tersebut di atas diketahui bahwa sistem 

mekanisme pencegahan korupsi yang dimiliki oleh perusahaan di 

Kabupaten Kutai Kartanegara yang paling banyak yaitu “Kode etik 

yang tegas melarang praktik suap”, diikuti secara berurutan “Kode 

etik yang tegas melarang praktik gratifikasi”, “Kode etik yang tegas 

melarang praktik uang pelicin”, “Kode etik yang tegas melarang 

praktik konflik kepentingan”, “Kebijakan anti korupsi yang 

konsisten”, “Laporan pemberantasan dan pencegahan korupsi”, 

“Sistem pencegahan korupsi yang terinternalisasi dalam 

Kode etik yang tegas melarang Praktik Suap

Kode etik yang tegas melarang Praktik
Gratifikasi

Kode etik yang tegas melarang Praktik Uang
Pelicin

Kode etik yang tegas melarang Praktik Konflik
Kepentingan

Kebijakan anti korupsi yang konsisten

Pelatihan anti korupsi yang berkelanjutan

Sistem pencegahan korupsi yang
terinternalisasi dalam manajemen risiko…

Wishtle-blowing system untuk melaporkan
kasus korupsi

Complaint handling mechanism untuk
konsultasi dilema pelanggaran integritas

Laporan program pemberantasan dan
pencegahan korupsi

91,71% 

91,24% 

87,10% 

86,18% 

71,89% 

53,92% 

57,14% 

41,01% 

45,16% 

62,21% 

8,29% 

8,76% 

12,90% 

13,82% 

28,11% 

46,08% 

42,86% 

58,99% 

54,84% 

37,79% 
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manajemen risiko perusahaan”, “Pelatihan anti korupsi yang 

berkelanjutan”, “Complaint handling mechanism untuk konsultasi 

dilema pelanggaran integritas”, dan “Wishtle-blowing system untuk 

melaporkan kasus korupsi”. 

f. Kegiatan Paling Efektif Melawan Korupsi 

Kegiatan yang dilakukan perusahaan dan dianggap paling efektif 

dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. 

  

Gambar 4.13. Kegiatan Paling Efektif Melawan Korupsi 

Dari grafik di atas diketahui bahwa kegiatan yang dianggap paling 

efektif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi oleh 

perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “Standar anti 

korupsi bagi perusahaan”, diikuti secara berurutan “Implementasi 

kebijakan anti korupsi”, “Audit program anti korupsi”, “Aksi bersama 

melawan korupsi”, dan “Sertfikasi terhadap mitra bisnis”. 

 

 

 

Aksi bersama melawan korupsi

Audit program anti korupsi

Sertifikasi terhadap mitra bisnis

Implementasi kebijakan anti korupsi

Standar anti korupsi bagi perusahaan

4,31 

4,44 

4,22 

4,45 

4,48 

Skala 0 (Sangat Setuju) – 5 (Sangat Tidak Setuju)) 
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9. Risiko Suap Berdasarkan Lapangan Usaha 

a. Relasi Bisnis 

Relasi bisnis pengusaha yang bergerak di sektor bisnis di Kabupaten 

Kutai Kartanegara. 

 

Gambar 4.14. Relasi Bisnis Perusahaan 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa relasi bisnis yang paling 

banyak dimiliki oleh perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara 

yaitu “Sektor Perbankan”, diikuti secara berurutan “Sektor Jasa-

jasa”, “Sektor Transportasi”, “Sektor Kelistrikan”, “Sektor Air Minum”, 

“Sektor Konstruksi”, “Sektor Telekomunikasi”, “Sektor Perdagangan”, 

“Sektor Industri”, “Sektor Pertambangan”, “Sektor Perumahan”, 

“Sektor Perhotelan dan Restoran”, “Sektor Perkebunan”, “Sektor 

Minyak dan Gas”, “Sektor Pertanian”, “Sektor Kehutanan”, “Sektor 

Farmasi”, dan “Sektor Perikanan”. 
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b. Potensi Suap Pengamanan Proses Bisnis 

Potensi pembayaran suap untuk mengamankan proses bisnis 

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor bisnis. 

 

Gambar 4.15. Potensi Suap Pengamanan Proses Bisnis 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sektor bisnis yang 

memiliki potensi suap terbesar untuk pengamanan proses bisnis di 

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Sektor Pertambangan” diikuti 

secara berurutan yaitu “Sektor Konstruksi”, “Sektor Minyak dan 

Gas”, “Sektor Industri”, “Sektor Perkebunan”, “Sektor Kehutanan”, 

“Sektor Perumahan”, “Sektor Jasa-Jasa”, “Sektor Perdagangan”, 

“Sektor Pertanian”, “Sektor Perhotelan dan Restoran”, “Sektor 

Kelistrikan”, “Sektor Perbankan”, “Sektor Transportasi”, “Sektor Air 

Minum”, “Sektor Telekomunikasi”, “Sektor Perikanan”, dan “Sektor 

Farmasi”. 
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4,32 

4,14 

4,01 

3,53 

4,18 
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c. Potensi Suap Mempercepat Proses Administrasi 

Potensi pembayaran suap untuk mempercepat proses administrasi 

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor bisnis. 

 

Gambar 4.16. Potensi Suap Mempercepat Administrasi  

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sektor bisnis yang 

memiliki potensi suap terbesar untuk mempercepat proses bisnis di 

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Sektor Pertambangan” diikuti 

secara berurutan yaitu “Sektor Konstruksi”, “Sektor Minyak dan 

Gas”, “Sektor Industri”, “Sektor Perumahan”, “Sektor Perkebunan”, 

“Sektor Kehutanan”, “Sektor Jasa-Jasa”, “Sektor Perdagangan”, 

“Sektor Perhotelan dan Restoran”, “Sektor Pertanian”, “Sektor 

Kelistrikan”, “Sektor Transportasi”, “Sektor Perikanan”, “Sektor 

Telekomunikasi”, “Sektor Perbankan”, “Sektor Air Minum”, dan 

“Sektor Farmasi”. 
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d. Potensi Suap Sumbangan Politik 

Potensi pembayaran suap berupa sumbangan politik kepada politisi 

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor bisnis. 

 

Gambar 4.17. Potensi Suap Sumbangan Politik 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sektor bisnis yang 

memiliki potensi suap terbesar untuk sumbangan politik kepada 

politisi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Sektor 

Pertambangan” diikuti secara berurutan yaitu “Sektor Konstruksi”, 

“Sektor Minyak dan Gas”, “Sektor Industri”, “Sektor Perkebunan”, 

“Sektor Kehutanan”, “Sektor Jasa-Jasa”, “Sektor Perdagangan”, 

“Sektor Pertanian”, “Sektor Perhotelan dan Restoran”, “Sektor 

Perumahan”, “Sektor Telekomunikasi”, “Sektor Transportasi”, “Sektor 

Perikanan”, “Sektor Kelistrikan”, “Sektor Air Minum”, “Sektor 

Perbankan”, dan “Sektor Farmasi”. 
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e. Potensi Suap Pihak Swasta Lain. 

Potensi pembayaran suap terhadap pihak swasta lainnya yang 

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor bisnis. 

 

Gambar 4.18. Potensi Suap Pihak Swasta Lain 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sektor bisnis yang 

memiliki potensi suap terbesar terhadap pihak swasta lainnya di 

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Sektor Pertambangan” diikuti 

secara berurutan yaitu “Sektor Konstruksi”, “Sektor Minyak dan 

Gas”, 

“Sektor Industri”, “Sektor Perkebunan”, “Sektor Perumahan”, 

“Sektor Kehutanan”, “Sektor Jasa-Jasa”, “Sektor Perbankan”, “Sektor 

Perdagangan”, “Sektor Perhotelan dan Restoran”, “Sektor 

Pertanian”, “Sektor Telekomunikasi”, “Sektor Perikanan”, “Sektor 

Kelistrikan”, “Sektor Transportasi”, “Sektor Air Minum”, dan “Sektor 

Farmasi”. 
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f. Perkiraan Persentase Suap. 

Perkiraan persentase uang suap yang diberikan dari total biaya 

produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor 

bisnis. 

 

Gambar 4.19. Perkiraan Persentase Suap 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sektor bisnis yang 

memiliki persentase suap terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara 

adalah “Sektor Pertambangan” diikuti secara berurutan “Sektor 

Minyak dan Gas”, “Sektor Konstruksi”, “Sektor Telekomunikasi”, 

“Sektor Perkebunan”, “Sektor Transportasi”, “Sektor Jasa-Jasa”, 

“Sektor Kehutanan”, “Sektor Pertanian”, “Sektor Industri”, “Sektor 

Perhotelan dan Restoran”, “Sektor Perbankan”, “Sektor Perumahan”, 

“Sektor Perdagangan”, “Sektor Perikanan”, “Sektor Farmasi”, “Sektor 

Kelistrikan”, dan “Sektor Air Minum”. 
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10. Integritas Layanan Kabupaten Kutai Kartanegara 

a. Keberadaan Standar Layanan 

Keberadaan standar layanan pada Unit Layanan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1. Tingkat Keberadaan Standar Layanan 

Unit Layanan Prosedur Waktu Biaya 

Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 63,59% 61,29% 39,63% 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 48,85% 47,00% 29,95% 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 40,09% 38,71% 25,35% 

Dinas Pekerjaan Umum 46,54% 43,78% 29,03% 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 43,78% 42,40% 28,57% 

Kepolisian 55,30% 52,53% 35,02% 

Badan Pendapatan Daerah 52,53% 49,77% 33,18% 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 48,39% 47,00% 31,80% 

Dinas Perhubungan 41,01% 39,17% 25,81% 

Dinas Koperasi dan UKM 49,77% 47,93% 32,72% 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 47,00% 45,16% 27,19% 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 41,01% 38,71% 25,35% 

Perusda Tunggang Prangan 31,80% 29,49% 18,43% 

PDAM Tirta Mahakam 45,16% 42,86% 28,57% 

Sumber Data: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keberadaan Standar 

Prosedur Layanan pada Unit Layanan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara berkisar antara 63,59% - 31,80%, dimana nilai 

tertinggi diperoleh “Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu” dan nilai terendah diperoleh Perusda Tunggang 

Parangan. 

Keberadaan Standar Waktu Layanan memiliki kisaran 61,29% - 

29,49%, dimana nilai tertinggi diperoleh “Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dan nilai terendah diperoleh 

Perusda Tunggang Parangan. 

Keberadaan Standar Biaya Layanan memiliki kisaran 39,63% - 

18,43%, dimana nilai tertinggi diperoleh “Badan Penanaman Modal 
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dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dan nilai terendah diperoleh 

Perusda Tunggang Parangan. 

b. Kesesuaian Standar Layanan 

Kesesuaian Standar Layanan pada Unit Layanan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. Tingkat Kesesuaian Standar Layanan 

Unit Layanan Prosedur Waktu Biaya 

Badan Penanaman Modal & Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 59,91% 58,99% 41,47% 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 39,17% 37,79% 24,88% 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 29,49% 28,11% 17,05% 

Dinas Pekerjaan Umum 37,79% 35,02% 24,88% 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 37,33% 35,48% 24,88% 

Kepolisian 46,08% 44,24% 30,41% 

Badan Pendapatan Daerah 47,47% 45,16% 32,26% 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 41,01% 39,63% 27,65% 

Dinas Perhubungan 29,49% 28,11% 17,05% 

Dinas Koperasi dan UKM 39,63% 38,25% 27,65% 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 35,94% 33,64% 20,74% 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 32,72% 30,88% 20,28% 

Perusda Tunggang Prangan 17,97% 15,67% 7,37% 

PDAM Tirta Mahakam 34,56% 32,26% 20,28% 

Sumber Data: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Kesesuaian Standar 

Prosedur Layanan pada Unit Layanan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara berkisar 59,91%-17,97%, dimana nilai tertinggi 

diperoleh “Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu” dan terendah diperoleh “Perusda Tunggang Parangan”. 

Kesesuaian Standar Waktu Layanan memiliki nilai antara 58,99% - 

15,67% dengan unit layanan tertinggi yaitu “Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” sedangkan terendah 

adalah “Perusda Tunggang Parangan”. 
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Kesesuaian Standar Biaya Layanan memiliki nilai antara 41,47% - 

7,37% dengan unit layanan tertinggi yaitu “Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” sedangkan terendah 

adalah “Perusda Tunggang Parangan”. 

 
11. Sistem Integritas Lokal 

a. Tingkat Kepentingan Pilar 

Tingkat kepentingan pilar dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Gambar 4.20. Tingkat Kepentingan Pilar 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa tingkat kepentingan pilar 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten 

Kutai Kartanegara yang dianggap paling penting adalah Lembaga 

Anti Korupsi diikuti secara berurutan yaitu Lembaga Pengadilan, 

Pemerintah Pusat, Kepala Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pelayanan Publik, Ombudsman, 

Pengadaan Publik, Media, Bisnis, Partai Politik, dan Organisasi 

Masyarakat Sipil. 
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b. Peran Pilar 

Peran pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Gambar 4.21. Peran Pilar 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa peran pilar dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Kutai 

Kartanegara yang dianggap paling berperan adalah Lembaga 

Lembaga Anti Korupsi diikuti secara beurutan yaitu Badan 

Pemeriksa Keuangan, Kepala Daerah, Pengadilan, Media, Pelayanan 

Publik, Ombudsman, Pemerintah Pusat, Bisnis, Pengadaan Publik, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan 

Partai Politik. 

 

c. Kualitas Tata Kelola Pilar 

Kualitas tata kelola pilar dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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Gambar 4.22. Kualitas Tata Kelola Pilar 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kualitas tata kelola pilar 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten 

Kutai Kartanegara yang dianggap paling baik kualitas tata kelolanya 

adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yang diikuti secara berurutan 

yaitu Kepala Daerah, Lembaga Anti Korupsi, Pemerintah Pusat, 

Pengadilan, Media, Ombudsman, Pelayanan Publik, Bisnis, 

Pengadaan Publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi 

Masyarakat Sipil, dan Partai Politik. 
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d. Kapasitas Pilar 

Kapasitas pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Gambar 4.23. Kapasitas Pilar 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kapasitas pilar dalam 

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Kutai 

Kartanegara yang dianggap paling baik adalah Badan Pemeriksa 

Keuangan, yang diikuti secara berurutan yaitu Lembaga Anti 

Korupsi, Kepala Daerah, Ombudsman, Pengadilan, Pelayanan 

Publik, Media, Pemerintah Pusat, Pengadaan Publik, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Bisnis, Organisasi Masyarakat Sipil, dan 

Partai Politik. 
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B. Indeks Persepsi Korupsi 2020 

Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan 

7 (tujuh) indikator dan 56 (limapuluh enam) sub indikator. Indikator diukur 

dengan merata-ratakan nilai sub indikator, sedangkan nilai sub indikator 

diukur dengan kuisioner yang dikonversikan ke skala 0-100. Adapun hasil 

pengukuran Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.3. Indikator dan Nilai IPK 2019-2021 

No Indikator 
Nilai 

Bobot 

2019 

Nilai 
Bobot 

2020 

Nilai 
Bobot 

2021 

1 Daya Saing Lokal  59,18 62,39 63,55 

2 Penghambat Kemudahan Berusaha 59,52 62,10 64,78 

3 Prevalensi Korupsi 54,55 56,91 61,14 

4 Akuntabilitas Keuangan Publik 56,44 59,65 63,50 

5 Motivasi Korupsi 52,50 53,36 61,98 

6 Sektor Terdampak Korupsi 58,02 60,21 65,50 

7 

Penegakan Hukum dan Pencegahan 

Korupsi 48,80 53,34 65,48 

Nilai IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 55,57 58,28 63,70 

Sumber Daya: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan indikator mengalami 

peningkatan yang cukup baik, dimana peningkatan terbesar terjadi pada 

indikator Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi yaitu sebesar 12,14 

dari 53,34 menjadi 65,48 sedangkan peningkatan terkecil adalah pada 

indikator Daya Saing Lokal yaitu sebesar 1,15 dari 62,39 menjadi 63,55 

pada skala (0=Sangat Korup dan 100=Sangat Bersih). 
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Nilai Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara juga 

mengalami peningkatan sebesar 5,42 dari 58,28 pada tahun 2020 menjadi 

63,70 di tahun 2021 pada skala (0=Sangat Korup dan 100=Sangat 

Bersih). 

 

C. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Kutai 
Kartanegara 

Selama kurun waktu 2016 – 2021, perkembangan nilai IPK 

Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kecenderungan menurun, namun 

menaik cukup tinggi di tahun 2019 dan kembali menaik ditahun 2020. 

Secara jelas dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.24. Perkembangan Indikator Daya Saing Berusaha 

Perkembangan Indikator daya saing lokal menunjukkan fluktuasi dengan 

trend meningkat, dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 48,84 pada skala 

(0=Sangat Korup dan 100=Sangat Bersih) yang mengalami peningkatan 

cukup signifikan menjadi 58,35 pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 

nilai indikator ini mengalami penurun sebesar 5,35 menjadi 53,00 
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kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,18 menjadi 59,18 di tahun 

2019 dan meningkat menjadi 62,39 di tahun 2020. 

 

Gambar 4.25. Perkembangan Indikator Penghambat Kemudahan 

Berusaha 

 

Perkembangan Indikator penghambat kemudahan berusaha menunjukkan 

fluktuasi dengan trend meningkat, dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 

48,14 pada skala (0=Sangat Korup dan 100=Sangat Bersih) yang 

mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 60,28 pada tahun 2017. 

Namun pada tahun 2018 nilai indikator ini mengalami penurun sebesar 

7,00 menjadi 53,80 kemudian mengalami peningkatan sebesar 5,72 

menjadi 59,52 di tahun 2019 yang kembali meningkat di tahun 2020 

menjadi 62,10. 
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Gambar 4.26. Perkembangan Indikator Prevalensi Korupsi 

Perkembangan Indikator prevalensi korupsi menunjukkan kecenderungan 

menurun pada 3 (tiga) tahun awal dan meningkat pada tahun terakhir, 

dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 53,11 pada skala (0=Sangat Korup 

dan 100=Sangat Bersih) yang mengalami penurunan sebesar 2,05 

menjadi 51,06 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 nilai indikator ini 

kembali mengalami penurun sebesar 2,46 menjadi 48,60 dan pada tahun 

2019 mengelami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,95 

menjadi 54,55 yang kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 56,91. 

 

Gambar 4.27. Perkembangan Indikator Akuntabilitas Keuangan 
Publik 
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Perkembangan Indikator akuntabilitas keuangan publik menunjukkan 

kecenderungan menurun pada 3 (tiga) tahun awal dan meningkat pada 

tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 58,80 pada skala 

(0=Sangat Korup dan 100=Sangat Bersih) yang mengalami penurunan 

sebesar 8,54 menjadi 51,16 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 nilai 

indikator ini kembali mengalami penurun sebesar 1,88 menjadi 48,28 dan 

pada tahun 2019 mengelami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 

sebesar 8,16 menjadi 56,44 yang kembali meningkat di tahun 2020 

menjadi 59,65. 

 

Gambar 4.28. Perkembangan Indikator Motivasi Korupsi 

Perkembangan Indikator motivasi korupsi menunjukkan kecenderungan 

menurun pada 3 (tiga) tahun awal dan meningkat pada tahun terakhir, 

dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 54,48 pada skala (0=Sangat Korup 

dan 100=Sangat Bersih) yang mengalami penurunan sebesar 3,44 

menjadi 51,40 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 nilai indikator ini 

kembali mengalami penurun sebesar 3,12 menjadi 48,28 dan pada tahun 

2019 mengelami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu: sebesar 4,22 

menjadi 52,50 yang kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 53,36. 

54,84 

51,40 

48,28 

52,50 53,36 

61,98 

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Motivasi Korupsi 



 

 
 

60 

 

Gambar 4.29. Perkembangan Indikator Sektor Terdampak 

Korupsi 

Perkembangan Indikator sektor terdampak korupsi menunjukkan 

kecenderungan menurun pada 3 (tiga) tahun awal dan meningkat pada 

tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 54,74 pada skala 

(0=Sangat Korup dan 100=Sangat Bersih) yang mengalami penurunan 

sebesar 4,57 menjadi 50,17 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 nilai 

indikator ini kembali mengalami penurun sebesar 1,71 menjadi 48,46 dan 

pada tahun 2019 mengelami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 

sebesar 9,56 menjadi 58,02 yang kembali meningkat di tahun 2020 

menjadi 60,21. 
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Gambar 4.30. Perkembangan Indikator Penegakan Hukum dan 
Pencegahan Korupsi 

Perkembangan Indikator penegakan hukum dan pencegahan korupsi 

menunjukkan kecenderungan menurun pada 3 (tiga) tahun awal dan 

meningkat pada tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 

53,80 pada skala (0=Sangat Korup dan 100=Sangat Bersih) yang 

mengalami penurunan sebesar 4,50 menjadi 49,30 pada tahun 2017. Pada 

tahun 2018 nilai indikator ini kembali mengalami penurun sebesar 3,70 

menjadi 45,60 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar  

3,20 menjadi 48,80 yang kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 53,34. 
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Gambar 4.31. Perkembangan Nilai IPK 

Kabupaten Kutai Kartanegara 

Pengukuran IPK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 – 2018 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah tahun 

2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi melakukan 

pengukuran IPK. 

Perkembangan nilai indeks persepsi korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara 

menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu 2014 – 2020. 

Pada tahun 2014 Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai IPK 

sebesar 51,00 pada skala (0=Sangat Korup dan 100=Sangat Bersih) yang 

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2015 menjadi 

57,49. 

Namun ditahun-tahun berikutnya nilai IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 

terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 diperoleh nilai IPK 

sebesar 53,18 dan kembali menurun sebesar 0,22 menjadi 52,96 di tahun 

2017.  

Pada tahun 2018 nilai IPK ini kembali mengalami penurun sebesar 3,53 

menjadi 49,43 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu: 

sebesar 6,14 menjadi 55,57 yang kembali meningkat di tahun 2020 

menjadi 58,28. 
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Pada tahun 2021 nilai mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 

sebesar 5,42 menjadi 63,70 dari tahun 2020. 

  



 

 

 

BAB V 

P E N U T U P 
 

 
A. Simpulan 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan penyusunan 

indeks persepsi korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 ini, 

yaitu: 

1) Nilai Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 

adalah sebesar 63,70 pada skala (0=sangat korup; 100=sangat 

bersih). 

2) Nilai indikator penyumbang terbesar adalah Indikator Sektor 

Terdampak Korupsi yaitu 65,50 pada skala (0=sangat korup; 

100=sangat bersih).  

3) Nilai indikator penyumbang terkecil adalah Indikator Prevalensi Korupsi 

yaitu 61,14 pada skala (0=sangat korup; 100=sangat bersih).  

 

B. Rekomendasi 

Dalam rangka meningkatkan nilai IPK dan untuk melaksanakan 

strategi nasional pencegahan korupsi, perlu dilakukan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1) Perlu untuk terus dipertahankan dan melakukan peningkatan pada 

indikator-indikator pembentuk nilai IPK terutama pada sub-sub 

indikator yang masih menjadi penyumbang terkecil seperti akses 

infrastruktur dan kapasitas infrastruktur. 

2) Memaksimalkan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur 

sipil negara (ASN) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui (a) 

peningkatan Kompetensi ASN dengan berbagai pelatihan yang 

memenuhi standar 20 Jam pelajaran per orang pertahun dan (b) 
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peningkatan Kinerja ASN melalui pembuatan aplikasi Sistem 

Informasi Penilaian Kinerja, yang dapat terhubung dengan aplikasi 

https://sapk.bkn.go.id/, sehingga setiap ASN dapat terpantau 

kinerjanya. 

3) Merevitalisasi wishtle-blowing system yang telah dimiliki oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 

menjadikannya bukan hanya sebagai tempat pengaduan saja tetapi 

perlu ditindak lanjuti oleh pihak terkait serta perlu dibuatkan standar 

operation prosedur yang disupport dengan peraturan bupati ataupun 

peraturan daerah tentang wishtle-blowing system yang diterapkan 

pada setiap perangkat daerah. 

4) Perlu untuk memaksimalkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), 

baik UPG Pemerintah Daerah maupun UPG Perangkat Daerah, 

sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 35 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. 

5) Perlu dilakukan sosialisasi berkaitan dengan strategi nasional 

pencegahan korupsi dan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi di 

seluruh wilayah Kabupaten Kukar.  

6) Mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di setiap 

jenjang pendidikan dari PAUD sampai Perguruan Tinggi di Kabupaten 

Kutai Kartanegara. 
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Lampiran Photo Kegiatan Survei 
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Lampiran Photo Kegiatan Survei 
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Lampiran Photo Kegiatan Survei 
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Lampiran Photo Kegiatan Survei 
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Lampiran Photo Kegiatan Indepth Interview 
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Lampiran Photo Kegiatan Indepth Interview 
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Lampiran Photo Kegiatan Indepth Interview 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Kerjasama Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C)
Universitas Mulawarman dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

2021


	Page 1
	Page 2

