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Latar Belakang 

 Apa yang dinilai buruk atau negatif dalam demokrasi Indonesia sejauh ini 

berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penegakan 

hukum (rule of law) dan pengawasan terhadap korupsi (World Bank 

2011). 

 Menurut Governance Indicator World Bank, dalam sepuluh tahun 

demokrasi Indonesia dan kontrol terhadap korupsi tidak mengalami 

kemajuan berarti, masih tetap negatif. 

 Penilaian ini didasarkan atas persepsi, pengalaman atau pengamatan  

berbagai kelompok di masyarakat: warga biasa, ahli, praktisi bisnis, 

aktivis NGO, dan pegawai pemerintah. 

 Indikator World Bank ini tidak melaporkan penilaian secara langsung 

terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan kontrol terhadap korupsi 

seperti pemerintah (kepolisian, kejaksaan), pengadilan, KPK, dll. Penilaian 

lebih langsung ini penting untuk masukan masing-masing lembaga 

bersangkutan, dan juga bagi legitimasi atas keberadaan lembaga-lembaga 

tersebut. 
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 Apakah penilaian itu hanya bernilai bila dilakukan lewat pengamatan oleh 

ahli korupsi? Tergantung dari tujuan pengamatan itu sendiri. Penilaian 

terhadap korupsi bukan hanya untuk input teknis bagi lembaga-lembaga 

terkait tapi juga, dalam demokrasi, adalah untuk pertanggungjawaban 

kepada publik, untuk legitimasi demokratis, dan juga tidak kalah 

pentingnya untuk melihat implikasi politik dari penilaian tersebut.  

Latar Belakang 
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Metodologi 

 Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak 

pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun 

atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. 

 Sampel: Jumlah sampel sekitar 1.220 Berdasar jumlah sampel ini, 

diperkirakan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 

95%. 

 Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara 

yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan 

yang terdiri hanya dari 10 responden 

 Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random 

sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali 

mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak 

ditemukan kesalahan berarti. 

 Waktu wawancara lapangan 8-17 Desember 2011. 

 Survei nasional ini dibiayai oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi 

Indonesia (YPDI) yang selama ini menaungi LSI. 
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Prosedur Multistage Random 
Sampling dalam pemilihan sampel 

 Stratifikasi 1 = populasi dikelompokan menurut provinsi, dan 

masing-masing provinsi diberi kuota sesuai dengan total 

pemilih di masing-masing provinsi. 

 Stratifikasi 2: populasi dikelompokan menurut jenis kelamin: 

50% laki-laki, dan 50% perempuan. 

 Stratifikasi 3: populasi dikelompokan ke dalam kategori yang 

tinggal di pedesaan (desa, 60%) dan perkotaan (kelurahan, 

40%). 
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Lanjutan…. 

 Cluster 1: Di masing-masing provinsi ditentukan jumlah pemilih 

sesuai dengan populasi pemilih masing-masing provinsi. Atas dasar 

ini, dipilih desa dan kelurahan secara random sebagai primary 

sampling unit. Berapa desa atau kelurahan? Tergantung jumlah 

pemilih di masing-masing provinsi. Ditetapkan untuk setiap desa 

dipilih 10 pemilih (5 laki-laki, dan 5 perempuan) secara random. Bila 

di Jawa Barat prosentase pemilih 17%, dan di NTB 2%, maka kalau 

di Jabar dipilih 17 desa/kelurahan, di NTB dipilih hanya 2 

desa/kelurahan, dst. 

 Cluster 2: Di masing-masing desa terpilih, kemudian didaftar populasi 

RT atau yang setingkat. Kemudian dipilih secara random 5 RT dengan 

ketentuan di masing-masing RT akan dipilih secara random dua 

Keluarga. 
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Lanjutan………….. 

 Cluster 3: Di masing-masing RT terpilih, populasi keluarga 

didaftar, kemudian dipilih secara random 2 keluarga. 

 Di masing-masing keluarga terpilih, kemudian didaftar 

seluruh anggota keluarga yang punya hak pilih laki-laki atau 

perempuan, dan kemudian dipilih secara random siapa yang 

akan menjadi responden di antara mereka.  

 Bila pada keluarga pertama yang dipilih adalah responden 

perempuan, maka pada keluarga berikutnya harus laki-laki. 
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Populasi desa/kelurahan 
tingkat Nasional 

Desa/kelurahan di tingkat  
Provinsi dipilih secara random dengan 
jumlah proporsional 

Di masing-masing RT/Lingkungan  
dipilih secara random dua KK  

Di KK terpilih dipilih secara random 
Satu orang yang punya hak pilih  
laki-laki/perempuan 

Ds 1 … Ds n 

Prov 1 

Ds 1 … Ds m 

Prov k 

… … 

RT1   RT2   RT3   ….    RT5 

KK1  KK2 

Laki-laki Perempuan 

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 
RT dengan cara random 

Flowchat penarikan sampel 



Temuan: Validasi Sample 
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PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN 

KATEGORI SAMPEL BPS KATEGORI SAMPEL BPS

LAKI-LAKI 54.8 50.0 Islam 86.0 87.0

PEREMPUAN 45.2 50.0 Kristen 10.8 10.0

Lainnya 3.2 3.0

DESA 59.8 59.0

KOTA 40.2 41.0 Jawa 40.2 41.6

Sunda 16.2 15.4

Melayu 6.2 3.4

Madura 3.4 3.4

Bugis 1.4 2.5

Betawi 1.8 2.5

Minang 1.4 2.7

Lainnya 29.5 28.5

ETNIS

AGAMAJENIS KELAMIN

DESA-KOTA
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DEMOGRAFI NASIONAL 

KATEGORI SAMPEL BPS KATEGORI SAMPEL BPS

NAD 1.6 1.9 BALI 1.6 1.5

SUMUT 5.7 5.3 NTB 1.6 2.0

SUMBAR 1.6 2.1 NTT 1.6 2.0

RIAU 2.5 2.2 KALBAR 1.6 1.9

JAMBI 0.8 1.3 KALTENG 0.8 0.9

SUMSEL 3.3 3.2 KALSEL 1.6 1.5

BENGKULU 0.8 0.8 KALTIM 1.6 1.4

LAMPUNG 3.3 3.4 SULUT 0.8 1.0

BABEL 0.8 0.5 SULTENG 0.8 1.1

KEPRI 0.8 0.6 SULSEL 3.3 3.5

DKI 4.1 3.5 SULTRA 0.8 0.9

JABAR 18.0 17.4 GORONTALO 0.8 0.4

JATENG 13.9 15.2 SULBAR 0.8 0.5

DIY 1.6 1.6 MALUKU 0.8 0.6

JATIM 15.6 16.7 MALUKU UTARA 0.8 0.4

BANTEN 4.1 4.1 PUPUA 0.8 0.9

IRJABAR 0.8 0.3

PROPINSI PROPINSI



Kinerja Penegakan Hukum  
Secara Nasional 
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Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum secara nasional sekarang? Sangat 
baik, baik, sedang, buruk atau sangat buruk? 

Kondisi Penegakan Hukum  
Secara Nasional Sekarang (%) 

Baik – buruk = - 9,2 %. Lebih banyak warga yang  
menilai “buruk” dari pada “baik” 
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Indikator sensitif/critical: % respon “Sangat baik” dan “baik” minus “Buruk” atau “sangat 
buruk” 

Pansus 
Century 
dibentuk 
1 Des’ 09 

Skandal 
Nazaruddin 
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Temuan 

 Hampir sepanjang pemerintahan SBY (2005-2011), baru pada 
Desember 2011 lebih banyak rakyat yang menilai kondisi penegakan 
hukum secara umum “buruk” dibanding yang menilai “baik”. Pada 
tahun-tahun sebelumnya penilian seperti ini tidak pernah terjadi.  

 Temuan ini menunjukkan terjadinya penurunan penilaian positif atau 
kepercayaan publik terhadap penegakkan hukum secara sangat 
berarti. 

 Sebab utama dari penurunan persepsi positif ini adalah skandal dan 
kontroversi masalah korupsi, terutama dana talangan Bank Century 
dan skandal Nazaruddin dan kasus Nunun Nurbaeti. 

 Fair untuk ditafsirkan bahwa penanggung jawab terhadap penurunan 
kepercayaan ini bukan hanya pemerintah, tapi semua pihak yang 
secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk KPK. 

 Di samping itu, DPR, khususnya penggagas Pansus Century 
nampaknya cukup berhasil menggoreng isu tersebut hingga 
menciptakan penilaian makin negatif terhadap kondisi penegakan 
hukum. 
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Seberapa baik atau buruk PEMERINTAH sekarang dalam menjalankan tugasnya untuk 
memberantas KORUPSI? (Baik atau Sangat Baik %) 

Persepsi atas Kinerja Pemerintah dalam  
Memberantas Korupsi (%) 
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Secara lebih khusus, semakin sedikit rakyat yang menilai Pemerintah 
berkinerja baik dalam pemberantasan korupsi. 
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Seberapa baik atau buruk PEMERINTAH sekarang dalam menjalankan tugasnya untuk 
memberantas KORUPSI? (Baik atau Sangat Baik %) 

Kinerja Pemerintah dalam Memberantas Korupsi 
Menurut Pendidikan Responden 

44 45 48
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Sejauh ini, menurut penilaian Ibu/Bapak seberapa bersih atau tidak bersihkah lembaga-lembaga berikut 
dari Korupsi? 

Seberapa Bersih Lembaga-Lembaga Berikut  
dari Korupsi?  
(Sangat+Cukup bersih (%)) 

30.2

31.1

33.2

33.8

34.9

37.7

38.2

38.5

39.3

51.0

57.2
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Dewan Perwakilan Rakyat
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Kejaksaan Agung (Kejagung)

Badan Pemeriksa Keuangan
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Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Konstitusi (MK)

Bank Indonesia (BI)

Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)

Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri)

Presiden

Tentara Nasional Indonesia
(TNI)

Sangat+Cukup bersih



TEMUAN 

 Secara lebih khusus, penilaian rakyat terhadap kinerja pemerintah 
dalam pemberantasan korupsi semakin menurun. 

 Pada tahun 2008, di mana kampanye pemerintah untuk anti-
korupsi, sudah sangat gencar, dan belum ada skandal korupsi 
yang punya profil politik tinggi yang dikaitkan dengan pemerintah 
seperti bailout Bank Century dan skandal Nazaruddin. 

 Desember 2009 Pansus Bank Century terbentuk, dan sepanjang 
2010 Pansus bekerja. Penilaian terhadap kinerja pemerintah masih 
positif meskipun menurun cukup tajam. 

 Keadaan itu kemudian ditimpa dengan skandal Nazaruddin yang 
lebih kental kaitannya dengan partai yang sedang berkuasa dan 
partainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Demokrat. 
Persepsi publik semakin menurun dan mulai negatif terhadap 
kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi.  

Survei Nasional (Des_11) 
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TEMUAN 

 Penilaian negatif rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam 
pemberantasan korupsi hampir merata di seluruh tingkat 
pendidikan, bukan hanya di kalangan yang lebih terpelajar. Ini 
artinya, penilaian negatif tersebut sudah sangat masif. 

 Lebih dari itu, publik pada umumnya tidak percaya bahwa 
lembaga-lembaga negara, yang kami nilai sangat strategis, 
bersih dari korupsi.  

 Hanya pada TNI, rakyat pada umumnya masih percaya bahwa 
lembaga ini bersih dari korupsi. 

 Pada lembaga presiden pun penilaian rakyat terbelah. 

 Penilaian buruk paling banyak diberikan kepada Partai dan 
DPR. 

 MK dan KPK, yang selama ini dinilai bersih, juga dipersepsikan 
tidak bersih oleh rakyat pada umumnya. 

Survei Nasional (Des_11) 
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KINERJA KPK DAN  
PIMPINAN KPK YANG BARU 
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Seberapa baik atau buruk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya 
untuk menyeret para KORUPTOR ke pengadilan? (Baik atau Sangat Baik %) 

Persepsi atas Kinerja KPK dalam  
Memberantas Korupsi (%) 
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Kinerja KPK dalam Menyeret Koruptor  
ke Pengadilan (baik atau sangat baik) (%) 
Menurut Pendidikan Responden 

49 46
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Temuan 

 Pada tahun-tahun sebelumnya, penilaian rakyat terhadap kinerja 
KPK secara umum “baik.” 

 Pada tahun 2009-2010, meski muncul kasus Cecak dan Buaya 
yang menempatkan beberapa pimpinan KPK saat itu dalam posisi 
sulit, dan ada juga kasus berprofil politik dan berita tinggi yakni 
Bank Century, KPK masih dipercaya publik.  

 Penilaian negatif mulai muncul pada 2011 ketika skandal 
Nazaruddin muncul dan banyak opini negatif yang melibatkan KPK 
ke dalam kasus itu. 

 Komisi Etik KPK dibentuk untuk menilai dugaan pelanggaran etika 
dan pidana yang dilakukan oknum pimpinan atau pejabat KPK. 

 Penilaian negatif terhadap KPK ini relatif cukup merata di semua 
tingkat pendidikan. 

 Masih adakah harapan dari KPK yang telah melakukan perubahan 
kepemimpinan ini? 

24 
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Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sebanyak empat orang. Apakah ibu/bapak mengikuti atau setidaknya pernah 

mendengar berita tersebut? 

Mengikuti Berita Pemilihan  
Pimpinan KPK? 

Ya

36.4%

Tidak

63.6%
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Seberapa yakin ibu/bapak bahwa pemimpin KPK yang baru dipilih DPR RI tersebut akan mampu 
bekerja lebih baik dalam memberantas korupsi dibanding pemimpin KPK sebelumnya? ... (%) 

(Base: Responden yang mengikuti berita pemilihan pimpinan KPK) 

Yakin Pimpinan KPK yang Baru 
Lebih Baik Dari yang Sebelumnya? 

12.2

52.9
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Seberapa yakin ibu/bapak bahwa pemimpin KPK yang baru dipilih DPR RI tersebut akan mampu 
bekerja lebih baik dalam memberantas korupsi dibanding pemimpin KPK sebelumnya? ... (%) 

(Base: Responden yang mengikuti berita pemilihan pimpinan KPK) 

Yakin atau Tidak Yakin Pimpinan KPK yang Baru 
Lebih Baik Dari yang Sebelumnya? (%)  
Menurut tingkat pendidikan responden 

71.7

60.7 61.1

69.2
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35.5 34.0
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TEMUAN 

 Umumnya rakyat tidak mengikuti proses pemilihan ketua KPK 
yang baru pada penghujung 2011 yang lalu, tapi cukup banyak 
yang mengikuti (36%). 

 Dari responden yang mengikuti tersebut, sebagian besar dari 
mereka punya optimisme dengan KPK dengan kepemimpinan yang 
baru ini. 

 Sekitar 65% dari responden yang mengikuti proses pemilihan KPK 
tersebut percaya bahwa KPK di bawah kepemimpinan yang baru 
akan lebih baik dari KPK sebelumnya. 

 Optimisme ini hampir merata di semua tingkat pendidikan, bukan 
bias pada lapisan yang kurang terpelajar saja, yang mungkin 
kurang kompeten untuk menilai. 

 Ini merupakan modal sosial-politik untuk KPK yang baru bekerja, 
dan untuk membuktikan bahwa KPK sekarang bisa lebih baik 
dalam memberantas korupsi sebagaimana diharapkan. 
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Efek Politik 



TEMUAN 

 Secara teoretis, penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah, 
termasuk dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan 
penilian atas kinerja pemimpin nasional (yang sedang berkuasa) 
akan berdampak negatif pula terhadap kelangsungan politik 
incumbent, dan demikian juga sebaliknya. 

 Kekuatan incumbent menjelang Pemilu atau Pilpres 2014 yang 
paling nyata adalah Partai Demokrat. Sementara itu, Presiden SBY 
tidak bisa maju lagi karena konstitusi membatasinya, dan karena 
itu isu tentang kelangsungan kekuasaannya menjadi tidak relevan. 

 Untuk itu, dilihat sejauhmana penilaian negatif atas kinerja 
pemerintah dalam pemberantasan korupsi itu berefek negatif atau 
tidak terhadap Partai Demokrat, ketika survei ini dilakukan? 

 Tabulasi silang di bawah menunjukkan tingkat efek politik 
tersebut. 
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Efek Penilaian Atas Kinerja Pemerintah Dalam  
Pemberantasan Korupsi Terhadap Demokrat (%) 
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TEMUAN 

 Ada pengaruh sangat besar dari penilaian rakyat terhadap kinerja 
pemerintah dalam pemberantasan korupsi terhadap nasib Partai Demokrat. 

 Yang menilai kinerja pemerintah dalam bidang tersebut “sangat baik” akan 
memilih Demokrat sebesar 24,7%, dan sebaliknya yang menilai kinerja 
pemerintah di bidang itu akan memilih Demokrat hanya 10,5%. 

 Bila penilaian atas kinerja pemerintah tersebut hanya “baik” maka 
kemungkinan Demokrat akan dipilih oleh 17,6%, sedangkan bila penilian 
tersebut “buruk” partai ini akan dipilih hanya oleh 12,1%. 

 Penilaian atas kinerja pemerintah ini memang bukan segala-galanya bagi 
kelangsungan Demokrat, tapi akan sangat sulit bagi partai ini pada 2014 
bila tidak ada perbaikan kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi 
ini. 

 Yang paling dekat dengan masalah ini bagi Demokrat adalah skandal 
Nazaruddin. Bila masalah ini tidak tuntas (walaupun bukan wewenang 
Demokrat untuk menuntaskannya) dan apalagi menyeret elite Demokrat 
yang lain, dan pemimpin Demokrat lain lambat dan kurang tepat 
mengambil keputusan politik, Demokrat akan ditinggalkan pemilih. 

Survei Nasional (Des_11) 

32 



Kesimpulan 



KESIMPULAN 

 Penilaian publik terhadap kondisi penegakan hukum pada 2011 
adalah yang terburuk dalam 7 tahun terakhir. 

 Konsisiten dengan itu, penilaian publik atas kinerja pemerintah 
dalam pemberantasan korupsi juga paling rendah pada tahun 
2011 dibanding beberapa tahun sebelumnya.  

 Publik secara umum menilai lembaga-lemabaga publik 
strategis tidak bersih dari korupsi. Dan yang dinilai tidak bersih 
oleh paling banyak warga adalah Partai dan DPR. 

 Penilaian negatif atas kinerja penegakan hukum dan 
pemberantasan korupsi ini punya efek elektoral negatif sangat 
besar pada partai utama yang sedang berkuasa, yakni Partai 
Demokrat. 
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KESIMPULAN 

 Bila masalah korupsi ini tidak banyak teratasi secara berarti 
Demokrat akan ditinggalkan pemilih pada Pemilu 2014. 

 Namun di tengah-tengah perasaan negatif terhadap kinerja 
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini, publik 
masih menaruh harapan pada KPK di bawah kepemimpinannya 
yang baru terpilih itu. 

 Publik punya optimisme dan harapan pada KPK bahwa KPK 
yang sekarang bisa bekerja lebih baik dari yang sebelumnya. 
Dan tergantung KPK apakah ia mampu memenuhi harapan 
tersebut atau tidak. Bila tidak, rakyat akan semakin kecewa 
dengan lembaga-lembaga publik, dan  lembaga-lembaga 
tersebut akan menghadapi krisis legitimasi publik yang akut. 
Sistem politik kita kemudian berada dalam ancaman runtuh 
karena tidak lagi didukung rakyat sebagai penyangganya 
selama ini. 
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