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MUNCULNYA KEPEMIMPINAN 

KORUP 

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang 

pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup 

juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. 

Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih 

pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan 

janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat 

sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. 

 

Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap 

yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan 

karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan 

kepemimpinannya. 
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MUNCULNYA KEPEMIMPINAN 

KORUP 

Sudah berapakah yang anda catat, pimpinan partai, 

anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur dan 

mantan gubernur, bupati, wali kota, menteri dan 

mantan menteri, pejabat dan eselon departemen 

pemerintahan, hakim, jaksa, polisi, militer, direktur 

BUMN, pengusaha, yang ditangkap dan 

dipenjarakan karena tindak korupsi? 
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HILANGNYA KEPERCAYAAN 
RAKYAT  TERHADAP DEMOKRASI 

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang 

menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini 

dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran 

yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau 

petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan 

berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik 

terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. 

 

Hal ini benar-benar harus diatasi dengan 

kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan 

adil. 
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MENGUATNYA PLUTOKRASI 

Korupsi yang sudah 

menyandera pemerintahan pada 

akhirnya akan menghasilkan 

konsekuensi menguatnya 

plutokrasi (sistem politik yang 

dikuasai pemilik 

modal/kapitalis) karena 

sebagian orang atau 

perusahaan besar melakukan 

‘transaksi’ dengan pemerintah, 

sehingga pada suatu saat 

merekalah yang mengendalikan 

dan menjadi penguasa di negeri 

ini.  

 

Perusahaan-perusahaan besar 

ternyata juga ada hubungannya 

dengan partai-partai yang ada di 

kancah perpolitikan negeri ini, 

bahkan beberapa pengusaha besar 

menjadi ketua sebuah partai politik. 

Tak urung antara kepentingan 

partai dengan kepentingan 

perusahaan menjadi sangat 

ambigu.  
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HANCURNYA KEDAULATAN 

RAKYAT 

Bila kita melihat sisi lain politik, 

seharusnya kedaulatan ada di 

tangan rakyat. Namun yang 

terjadi sekarang ini adalah 

kedaulatan ada di tangan 

partai politik, karena anggapan 

bahwa partailah bentuk 

representasi rakyat. Partai 

adalah dari rakyat dan 

mewakili rakyat, sehingga 

banyak orang yang 

menganggap bahwa wajar 

apabila sesuatu yang didapat 

dari negara dinikmati oleh 

partai (rakyat?).  

 

Kalau hal ini dilakukan terus 

menerus, maka muncul 

pertanyaan yang besar di benak 

kita, siapakah sebenarnya 

penyelenggara negara ini? 

Pemerintah? Atau sekelompok 

orang menikmati keuntungan 

material yang dikucurkan oleh 

negara ini? Di mana letak 

kedaulatan rakyat? 


