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BENARKAH tertangkap tangannya Bupati Klaten menjadi per
tanda betapa akutnya persoalan korupsi yang dilakukan para pe
jabat di tingkat daerah seluruh Indonesia? Yang pasti peristiwa ini 
merupakan prahara di awal tahun 2017. Realita yang membuat 
negeri ini bak surga para pejabat untuk korupsi.

Seorang sosiolog Husein Alatas, dalam karyanya Sosiologi 
Korupsi: Motivasi dan Karakteristik ̂ 987), menyatakan bahwa ko
rupsi dilakukan karena beberapa penyebab yang merupakan 
karakteristik para pelaku. Pertama, lingkungan yang mendukung. 
Kedua, adanya kesempatan. Dan ketiga, niat yang dibarenai de
ngan keberanian pelaku.

Lingkungan yang memungkinkan seseorang pejabat, birokrat 
serta politikus berkorupsi karena sebagian pola dan gaya hidup di- 
sana mendorong seseorang memiliki keinginan untuk menjalankan 
praktik kejahatan seperti korupsi. Pembicaraan dalam keseharian 
adalah pembicaraan yang kondusif untuk berbuat korupsi.

Lingkungan kekuasaan yang ada merupakan lingkungan yang 
tidak memiliki iklim di luar perbuatan untuk tidak koruptif. Kawan 
dalam perbincangan adalah kawan yang sangat bersedia
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melakukan tindakan koruptif bukan mence
gah dan menentangnya. Lingkungan sema
cam ini tentu akan mendorong seseorang 
melakukan praktik kejahatan yang sama. Jika 
akhirnya tertangkap pun hanya sangat se
mentara dan hal itu karena esedang apes sa- 
jai. Sebab selama ini tidak banyak yang ter
tangkap dan dihukum setimpal dengan per
buatannya.

Soal kedua adalah adanya kesempatan. 
Penjelasan bahwa orang melakukan tin
dakan korupsi karena memiliki kesempatan, 
sementara orang lain tidak melakukan kare
na tidak memiliki kesempatan. Kesempatan 
korupsi terjadi karena kekuasaan yang dimi
liki terlalu lama dan kuat. Kekuasaan yang 
lama dan kuat akan mendorong seseorang 
bertindak korup karena itu perlu dibatasi. 
Seseorang yang berkuasa tidak boleh terlalu 
lama dan kuat (dominan) karena akan mem
berikan kesempatan untuk korupsi dan 
berbuat kejahatan lainnya.

Bupati Klaten Sri Hartini adalah contoh pa
ling nyata karena demikian lama dan kuatnya 
kekuasaannya bercokol. Dinasti yang diba
ngun sejak suaminya menjadi bupati (Her-

yanto Wibowo) serta pasangan bupati se
belumnya (Sunama) membuat Klaten sela
ma 20 hanya dipimpin dua keluarga. Sung
guh kesempatan berkuasa yang dominan 
akan menciptakan peluang (kesempatan) un
tuk berkorupsi. Karena itu harus dibatasi 
kekuasaan tersebut Pemutusan politik dinas
ti adalah hal yang mutlak.

Selain tentu saja adanya niat yang disertai 
keberanian pelaku. Lingkungan yang kon
dusif, peluang/kesempatan yang tersedia 
didukung oleh adanya niat dengan kebera
nian sang pelaku maka korupsi benar-benar 
akan terjadi dengan sempurna. Karena ada 
banyak orang menjadi pejabat daerah, peja
bat negara serta politikus tetapi tidak 
melakukan korupsi. Bukan karena tidak 
mau. Karena sekalipun lingkungan serta ke
sempatan tersedia tetapi tidak berniat dan ti
dak berani melakukan maka korupsi tidak 

terjadi.
Namun jika tidak kondisi tercipta dalam 

waktu bersamaan maka korupsi dimana pun 
akan terjadi dengan massif, tanpa tedheng al
ing-aling, tanpa rasa malu serta rasa takut. 
Para pelaku korupsi jika dianalisis dengan
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pendekatan psikologi bisa jadi telah eputus 
urat nadi ketakutannya!. Sehingga yang ada 
dalam pikirannya adalah bagaimana melaku
kan korupsi sebab beberapa kawannya juga 
bertindak korupsi ternyata tidak dihukum atau 
kalau pun dihukum sangat ringan. ePutusnya 
urat nadi ketakutan! untuk korupsi menjadi 
fenomena massal di negeri ini sehingga 
negeri ini merupakan surga para koruptor.

Pertanyaannya, mungkinkah tiga argumen 
yang dikemukakan Husein Alatas di atas da
pat kita putus sehingga para koruptor tidak 
bergentayangan di seantero Nusantara? 
Mengingat rakyat hidup dalam kemelaratan 
yang nyata.

Inilah pekerjaan besar semua yang menc
intai negeri ini. Tentu kita harus berpikir 
keras agar para pejabat yang korupsi benar- 
benar jera. Juga tidak menularkan pada pe
jabat lainnya yang masih menjabat dan 
yang hendak menjabat. Entah itu di daerah, 
pusat, maupun institusi lain apapun juga. 
Sebab korupsi di Indonesia sudah sangat 
mengerikan.
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