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• Prinsip transparansi penting karena 

pemberantasan korupsi dimulai dari 

transparansi dan mengharuskan semua 

proses kebijakan dilakukan secara terbuka, 

sehingga segala bentuk penyimpangan 

dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 

2007).  

• Transparansi menjadi pintu masuk 

sekaligus kontrol bagi seluruh proses 

dinamika struktural kelembagaan.  
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• Dalam bentuk yang paling sederhana, 

transparansi mengacu pada keterbukaan 

dan kejujuran untuk saling menjunjung 

tinggi kepercayaan (trust) karena 

kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran 

ini merupakan modal awal yang sangat 

berharga bagi para mahasiswa untuk dapat 

melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya 

pada masa kini dan masa mendatang 

(Kurniawan : 2010). 
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Dalam prosesnya, transparansi 

dibagi menjadi lima yaitu: 

• proses penganggaran,  

• proses penyusunan kegiatan,  

• proses pembahasan,  

• proses pengawasan, dan  

• proses evaluasi.  
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• Proses penganggaran bersifat bottom up, 

mulai dari perencanaan, implementasi, 

laporan pertanggungjawaban dan penilaian 

(evaluasi) terhadap kinerja anggaran.  

• Di dalam proses penyusunan kegiatan atau 

proyek pembangunan terkait dengan 

proses pembahasan tentang sumber-

sumber pendanaan (anggaran 

pendapatan) dan alokasi anggaran 

(anggaran belanja). 
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• Proses pembahasan membahas tentang 
pembuatan rancangan peraturan yang 
berkaitan dengan strategi penggalangan 
(pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan 
proyek mulai dari pelaksanaan tender, 
pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan 
pertanggungjawaban secara teknis. 

•  Proses pengawasan dalam pelaksanaan 
program dan proyek pembangunan berkaitan 
dengan kepentingan publik dan yang lebih 
khusus lagi adalah proyek-proyek yang 
diusulkan oleh masyarakat sendiri.  
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• Proses evaluasi ini berlaku terhadap 

penyelenggaraan proyek dijalankan 

secara terbuka dan bukan hanya 

pertanggungjawaban secara 

administratif, tapi juga secara teknis 

dan fisik dari setiap out put kerja-kerja 

pembangunan. 
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• Prinsip transparansi dapat mulai 

diterapkan oleh mahasiswa dalam 

kehidupan di kampus. Misalnya, 

program kegiatan kemahasiswaan dan 

laporan kegiatannya harus dapat 

diakses oleh seluruh mahasiswa. 

 


