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RUNTUHNYA OTORITAS 

PEMERINTAHAN 

Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik 

adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial 

dan politik 
 

Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah 

sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan 

dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik 

sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan 

rela melindungi anggotanya dengan segala cara, 

meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau 

melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani 

masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang 

seharusnya melindungi kepentingan rakyat.  
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MATINYA ETIKA SOSIAL-

POLITIK 

Upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam 

memenangkan perkara dan masalahnya di depan 

hukum, seharusnya upaya yang positif dengan 

mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang 

menguatkan.  Bukan dengan hal-hal lain yang negatif 

dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, 

memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai 

kepada ancaman nyawa.  

 
Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair 

dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan 

integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau 

apapun untuk memberikan kemenangan.  
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BIROKRASI TIDAK EFISIEN 

(LAYANAN PUBLIK) 

Dalam peringkat PERC (Political and Economic Risk 

Consultancy)  ini, Indonesia menempati posisi nomor 

dua terburuk di Asia setelah India. Dalam standar 

angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, India teratas 

dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia (8,59), Filipina 

(8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93). Malaysia di 

tempat keenam dari bawah dengan skor 6,97, diikuti 

oleh Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), 

dan Thailand (5,53). Singapura menduduki peringkat 

telah memiliki birokrasi yang paling efisien, dengan skor 

2,53, diikuti oleh Hong Kong dengan 3,49  
 

(Republika, 3 Juni 2011). 


