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BAB I 

PENDAHULUAN 

Korupsi atau rasuah (Bahasa Latin : Corruptio dari kata kerja corumpere 

yang bermakna buruk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) 

adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta 

pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak 

legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka 

untuk mendapatkan keuntungan sepihak. 

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

 Perbuatan melawan hukum 

 Penyalahgunaan kewenangan, kesematan atau sarana 

 Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi  

 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya adalah 

 Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyapan) 

 Penggelapan dalam jabatan 

 Pemeriksaan dalam jabatan 

 Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai 

negeri/penyelenggaraan negera ) dan  

 Menerima grafitikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara) 

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politisi adalah 

penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk 

pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi 

berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh 

dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolingan, sampai dengan 

korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah 

kleptokrasi yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana 

pura-pura  bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. 



Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk 

sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan 

kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencician uang, dan prostitusi, 

korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari 

masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan 

antara korupsi dan kejahatan. 

Jercmy Pope dalam bukunya Confronting Coruption : The Element of 

National Integrity Syste, menjelaskna bahwa korupsi merupakan 

permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua pribadi orang. 

Praktik korupsi biasanya hampir sama dengan konsep pemerintahan tataliter 

“diktator” yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang, Namun tidak 

berarti dalam system sosial politik yang demokrasi tidak ada korupsi bahakan 

bisa hampir lebih parah praktek korupsinya, jikalau kehidupan sosial politiknya 

toleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi rumbuh subur. 

Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia. 

Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jendral Pembangunan Eropa, 

Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk sebuah barang dan 

jasa, memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan standar kualitas 

suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan 

keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi 

selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti. Ketidak pastian ini tidak 

menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. 

Selalu terjadi asismetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor 

swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang ditanggung dalam 

menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return Of Investment (ROI) yang 

dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat  prakterk korupsi 

karena mungkin juga sangat sulit untuk diprediksi. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana 

maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan RI mendefenisikan 



korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat Ekonomi 

Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu 

masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita 

lunakkan menjadi KKN. Perubahan nama dari korupsi mejadi KKN ini 

barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan 

ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah ditoleransi 

dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, 

tanpa tambahan kolusi dan nepotisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

HASIL SURVEI 

Pengadilan Agama Payakumbuh  dalam rangka pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi telah membentuk TIM Pelaksana Reformasi di Pengadilan 

Agama Payakumbuh. Untuk melakukan Pengukuran dari hasil Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, terutama pada Komponen Hasil Pemerintah yang bersih 

dan bebas dari KKN, dalam hal ini dilakukan pengukuran terhadap persepsi 

Korupsi sehingga pada hasil survei ini nantinya diperoleh suatu Indeks yang 

menggambarkan Persepsi Korupsi dan Pemangku Kepentingan terhadap 

Pengadilan Agama Payakumbuh. 

Survei ini dilakukan dengan Judgemental Sampling atau yang juga 

dikenal dengan istilah Purposive Sampling. Teknik penarikan sampil ini 

dilakukan karena Karakteristik yang diterapkan terhadap elemen populasi 

target yang disesuaikan dengan tujuan dari survei ini. Karakteristik Responden 

ini adalah Para Pencari Keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama 

Payakumbuh. 

A. Profil Responden dan Unsur Penilaian 

Dalam pelaksanaannya survei ini melibatkan 170 responden yang terdiri 

dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan,  dan jenis kelamin. 

Dari hasil survei diketahui bahwasanya dari 170 orang responden yang 

mengisi kuesioner 100 % responden yang berperkara di Pengadilan Agama 

Payakumbuh. Diantara unsur yang dinilai dan hasil penilaian responden adalah 

sebagai berikut : 

1. Kemudahan Pelayanan 

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Petugas 

pelayanan telah melakukan prosedur pelayanan yang sesuai degan ketentuan 

dan tidak mempersulit para pihak, pertanyaan yang diajukan adalah: 

Kasus : “Petugas pelayanan telah melakukan prosedur 

pelayanan yang sesuai degan ketentuan dan tidak 

mempersulit para pihak” 



Pertanyaan : “Apakah Petugas pelayanan telah melakukan prosedur 

pelayanan yang sesuai degan ketentuan dan tidak 

mempersulit para pihak?” 

Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap Petugas pelayanan dalam 

hal memberikan pelayanan yang sesuai ketentuan dan mempersulit para 

pihak, 11,2% responden memberikan nilai  baik terhadap Petugas pelayanan 

dalam hal memberikan pelayanan yang sesuai ketentuan dan mempersulit 

para pihak, 88,8 % responden memberikan nilai sangat baik terhadap Petugas 

pelayanan dalam hal memberikan pelayanan yang sesuai ketentuan dan 

mempersulit para pihak, oleh karena itu dari 170 responden 0 orang 

memberikan nilai tidak baik, 19 orang memberikan nilai baik dan 151 orang 

memberikan nilai sangat baik dengan kisaran nilai 1- 5. 

 

 

Grafik 1. Kemudahan Pelayanan 

 

2. Petugas Pelayanan Tidak Diskriminatif. 

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Petugas 

pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan 

yang diberikan, pertanyaan yang diajukan adalah : 

Kasus : “Petugas pelayanan tidak deskriminatif dalam 

memberikan pelayanan kepada pihak berperkara” 
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Pertanyaan : “Apakah Petugas pelayanan tidak deskriminatif dalam 

memberikan pelayanan kepada pihak berperkara?” 

Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap Petugas Pelayanan 

pengadilan tidak deskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pihak 

berperkara, 11,2% responden memberikan nilai  baik terhadap Pelayanan 

pengadilan tidak deskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pihak 

berperkara, 88,8 % responden memberikan nilai sangat baik terhadap 

Pelayanan pengadilan tidak deskriminatif dalam memberikan pelayanan 

kepada pihak berperkara, oleh karena itu dari 170 responden 0 orang 

memberikan nilai tidak baik, 19 orang memberikan nilai baik dan 151 orang 

memberikan nilai sangat baik dengan kisaran nilai 1-5. 

 

 

Grafik 2. Petugas Pelayanan Tidak Diskriminatif 

 

3. Tidak Terdapat Pungutan Liar dalam Pelayanan.  

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Petugas 

pelayanan tidak pernah menghubungi para pihak untuk pengurusan perkara,, 

pertanyaan yang diajukan adalah : 

Kasus : “Petugas pelayanan tidak melakukan pungutan liar 

dalam pelayanan perkara.” 

Pertanyaan : “Apakah Petugas pelayanan melakukan pungutan liar 

dalam pelayanan perkara?” 
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Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap Petugas pelayanan pernah 

melakukan pungutan liar dalam pelayanan perkara, 9,4% responden 

memberikan nilai  baik terhadap Petugas pelayanan pernah melakukan 

pungutan liar dalam pelayanan perkara, 90,6 % responden memberikan nilai 

sangat baik terhadap Petugas pelayanan pernah melakukan pungutan liar 

dalam pelayanan perkara, oleh karena itu dari 170 responden 0 orang 

memberikan nilai tidak baik, 16 orang memberikan nilai baik dan 154 orang 

memberikan nilai sangat baik dengan kisaran nilai 1-5. 

 

 

Grafik 3. Tidak Terdapat Pungutan Liar dalam Pelayanan 

 

4. Produk/Jasa Layanan Yang diterima Sesuai Dengan Daftar Produk/jasa 

Layanan Yang tersedia. 

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Kemudahan 

dalam mendapatkan informasi dan tarif biaya perkara,, pertanyaan yang 

diajukan adalah : 

Kasus : “Pengadilan memberikan produk/ jasa layanan sesuai 

dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia.” 

Pertanyaan : “Apakah Pengadilan memberikan produk/ jasa layanan 

sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang 

tersedia?” 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Sangat Baik Baik Tidak Baik

Grafik Nilai Survei Berdasarkan Penilaian 
"Petugas pelayanan tidak pernah menghubungi 

para pihak untuk pengurusan perkara" 



Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap Pengadilan memberikan 

produk/ jasa layanan sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia 

dalam memberikan informasi dan tarif biaya perkara, 11,2% responden 

memberikan nilai  baik terhadap Pengadilan memberikan memberikan 

produk/ jasa layanan sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia, 

88,8 % responden memberikan nilai sangat baik terhadap Pengadilan 

memberikan memberikan produk/ jasa layanan sesuai dengan daftar produk/ 

jasa layanan yang tersedia, oleh karena itu dari 170 responden 0 orang 

memberikan nilai tidak baik, 19 orang memberikan nilai baik dan 151 orang 

memberikan nilai sangat baik dengan kisaran nilai 1-5. 

 

 

 

Grafik 4. Produk/Jasa Layanan Yang diterima Sesuai Dengan Daftar 

Produk/jasa Layanan Yang tersedia. 

 

5. Petugas Pelayanan tidak melakukan jual beli perkara dengan 

memberikan gratifikasi urusannya jadi lancar. 

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Petugas 

pengadilan meminta tarif resmi sesuai radius atau ada biaya tambahan,, 

pertanyaan yang diajukan adalah : 

Kasus : “Petugas pengadilan melakukan jual beli perkara 

dengan memberikan gratifikasi urusannya jadi lancar.” 
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Pertanyaan : “Apakah Petugas pengadilan melakukan jual beli 

perkara dengan memberikan gratifikasi urusannya jadi 

lancar?” 

Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap Petugas pengadilan 

melakukan jual beli perkara dengan memberikan gratifikasi urusannya jadi 

lancar, 10,6% responden memberikan nilai  baik terhadap Petugas 

pengadilan melakukan jual beli perkara dengan memberikan gratifikasi 

urusannya jadi lancar, 89,4 % responden memberikan nilai sangat baik 

terhadap Petugas pengadilan melakukan jual beli perkara dengan memberikan 

gratifikasi urusannya jadi lancar, oleh karena itu dari 170 responden 0 orang 

memberikan nilai tidak baik, 18 orang memberikan nilai baik dan 152 orang 

memberikan nilai sangat baik dengan kisaran nilai 1-5. 

 

 

Grafik 5 :  Petugas Pelayanan tidak melakukan jual beli perkara dengan 

memberikan gratifikasi urusannya jadi lancar. 

 

6. Petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan 

Pemberian layanan (gratifikasi). 

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Petugas 

Pengadilan menerima/meminta tanda terima kasih dari para pihak,, pertanyaan 

yang diajukan adalah : 
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Kasus : “Petugas Pengadilan menerima/meminta tanda terima 

kasih dari para pihak terkait dengan pemberian layanan 

(gratifikasi)” 

Pertanyaan : “Apakah Petugas Pengadilan menerima/meminta tanda 

terima kasih dari para pihak terkait dengan pemberian 

layanan (gratifikasi)?” 

Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap Petugas Pengadilan 

menerima/meminta tanda terima kasih dari para pihak, 9,4% responden 

memberikan nilai  baik terhadap Petugas Pengadilan menerima/meminta 

tanda terima kasih dari para pihak, 90,6 % responden memberikan nilai sangat 

baik terhadap Petugas Pengadilan menerima/meminta tanda terima kasih dari 

para pihak, oleh karena itu dari 170 responden 0 orang memberikan nilai tidak 

baik, 16 orang memberikan nilai baik dan 154 orang memberikan nilai sangat 

baik dengan kisaran nilai 1-5. 

 

 

Grafik 6 : Petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan 

Pemberian layanan (gratifikasi) 

 

7. Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan Pemberian 

layanan (pungli). 
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Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Pengadilan 

memberikan bukti pembayaran yang sah setelah proses pembayara,, 

pertanyaan yang diajukan adalah : 

Kasus : “Pengadilan tidak meminta imbalan uang/ barang terkait 

dengan pemberian layanan (pungli).” 

Pertanyaan : “Apakah Pengadilan tidak meminta imbalan uang/ 

barang terkait dengan pemberian layanan (pungli)?” 

Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap Pengadilan tidak meminta 

imbalan uang/ barang terkait dengan pemberian layanan (pungli), 9,4% 

responden memberikan nilai  baik terhadap Pengadilan tidak meminta 

imbalan uang/ barang terkait dengan pemberian layanan (pungli), 90,6 % 

responden memberikan nilai sangat baik terhadap Pengadilan tidak meminta 

imbalan uang/ barang terkait dengan pemberian layanan (pungli)., oleh karena 

itu dari 170 responden 0 orang memberikan nilai tidak baik, 16 orang 

memberikan nilai baik dan 154 orang memberikan nilai sangat baik dengan 

kisaran nilai 1-5. 

 

 

Grafik 7 : Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan 

Pemberian layanan (pungli) 
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8. Tidak terdapat Praktek percaloan dalam pemberian pelayanan. 

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  praktek 

pencaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan,, pertanyaan yang 

diajukan adalah : 

Kasus : “praktek pencaloan dalam pengurusan layanan di 

Pengadilan.” 

Pertanyaan : “Apakah ada praktek pencaloan dalam pengurusan 

layanan di Pengadilan.” 

Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap adanya praktek pencaloan 

dalam pengurusan layanan di Pengadilan, 10,6% responden memberikan nilai  

baik terhadap adanya praktek pencaloan dalam pengurusan layanan di 

Pengadilan, 89,4 % responden memberikan nilai sangat baik terhadap adanya 

praktek pencaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan, oleh karena itu 

dari 170 responden 0 orang memberikan nilai tidak baik, 18 orang memberikan 

nilai baik dan 152 orang memberikan nilai sangat baik dengan kisaran nilai 1-5. 

 

 

Grafik 8 : Tidak terdapat Praktek percaloan dalam pemberian pelayanan 

 

9.  Tidak ada diskriminasi yang diakibatkan adanya praktek KKN 

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Adanya 

Praktek Korupsi,, pertanyaan yang diajukan adalah : 
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Kasus : “Adanya Diskriminasi yang diakibatkan adanya praktek 

KKN.” 

Pertanyaan : “Apakah ada  Diskriminasi yang diakibatkan adanya 

praktek KKN?” 

Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap adanya Diskriminasi yang 

diakibatkan adanya praktek KKN, 11,2% responden memberikan nilai  baik 

terhadap adanya Diskriminasi yang diakibatkan adanya praktek KKN, 88,8 % 

responden memberikan nilai sangat baik terhadap adanya Diskriminasi yang 

diakibatkan adanya praktek KKN, oleh karena itu dari 170 responden 0 orang 

memberikan nilai tidak baik, 19 orang memberikan nilai baik dan 151 orang 

memberikan nilai sangat baik dengan kisaran nilai 1-5. 

 

 

 

Grafik 9 : Tidak ada diskriminasi yang diakibatkan adanya praktek KKN 

 

10. Telah dilakukan upaya pencegahan korupsi (contoh : spanduk, 

Pamflet, banner, brosur, dll) 

Untuk menilai apakah pencari keadilan dapat mengidentifikasi  Penyelesaian 

perkara di luar gedung pengadilan oleh petugas pengadilan yang tidak sesuai 

prosedur,, pertanyaan yang diajukan adalah : 

Kasus : “Adanya upaya pencegahan korupsi (contoh: spanduk, 

pamphlet, banner, brosur, dll).” 
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Pertanyaan : “Apakah ada  upaya pencegahan korupsi (contoh: 

spanduk, pamphlet, banner, brosur, dll)?.” 

Jawaban dari Responden terkait dengan kasus tersebut  adalah, 0% 

responden memberikan nilai tidak baik terhadap adanya upaya pencegahan 

korupsi (contoh: spanduk, pamphlet, banner, brosur, dll), 11,8% responden 

memberikan nilai  baik terhadap adanya upaya pencegahan korupsi (contoh: 

spanduk, pamphlet, banner, brosur, dll), 88,2 % responden memberikan nilai 

sangat baik terhadap adanya upaya pencegahan korupsi (contoh: spanduk, 

pamphlet, banner, brosur, dll), oleh karena itu dari 170 responden 0 orang 

memberikan nilai tidak baik, 20 orang memberikan nilai baik dan 150 orang 

memberikan nilai sangat baik dengan kisaran nilai 1-5. 

 

 

Grafik  10 : Telah dilakukan upaya pencegahan korupsi (contoh : spanduk, 

Pamflet, banner, brosur, dll) 

 

 

B. KUISIONER 
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C. HASIL SURVEI 

  

  



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

 KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan Survei Persepsi Korupsi pada 

Pengadilan Agama Payakumbuh maka kesimpulan yang dapat diambil  

adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penyusunan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama 

Payakumbuh Tahun 2020 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu 

dengan nilai 3,91. 

2. Hasil pengolahan Survei Persepsi Korupsi memberikan informasi 

bahwa: 

Unsur pelayanan tertinggi adalah : 

- U3   : Tidak Terdapat Pungutan Liar dalam Pelayanan 

- U6   : Petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan 

Pemberian layanan (gratifikasi) 

- U7   : Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan 

Pemberian layanan (pungli) 

Unsur pelayanan terendah adalah : 

- U1    : Kemudahan Pelayanan 

- U10  : Telah dilakukan upaya pencegahan korupsi (contoh : 

spanduk, Pamflet, banner, brosur, dll) 

 

 

4.1 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh 

pada survei Tahun 2020 : 

1. Berdasarkan hasil analisa Survei Persepsi Korupsi ini telah 

memperlihatkan bahwa Aparatur Pengadilan Agama Payakumbuh telah 



melaksanakan  wilayah bersih dari korupsi  (WBK) dan wilayah birokrasi 

bersih dan melayani (WBBM), oleh karena itu hasil survei ini dapat kiranya 

menjadikan PA. Payakumbuh untuk diusulkan dalam penilaian satker yang 

telah menerapkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. 

2. Perlunya pembuatan spanduk dan pamflet mengenai korupsi . 

 


