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 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Artinya masyarakat Indonesia 
cenderung anti korupsi.  (Catatan:  nilai  indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 
2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi). 

 IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,66) dibanding di wilayah perdesaan (3,46).  

 IPAK cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahun dibanding setelah usia 60 tahun ke 
atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,57, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,58 dan 60 
tahun ke atas sebesar 3,45. Artinya semangat anti korupsi antara usia tua dan usia muda tidak berbeda 
secara signifikan. 

 Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi IPAK. IPAK responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 
3,47, SLTA sebesar 3,78 dan di atas SLTA sebesar 3,93. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada 
semangat anti korupsi. 
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Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
(Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012. Survei 
ini dilakukan antara 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) 
dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 89 persen). Survei ini mengukur tingkat permisifitas 
masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Data yang dihasilkan berupa Indeks Perilaku Anti 
Korupsi (IPAK) dan indikator tunggal yang menggambarkan perilaku anti korupsi.  

Survei ini juga menghasilkan indikator tunggal terkait pendapat responden terhadap kebiasaan di 
masyarakat dan pengalaman responden berhubungan dengan layanan publik yang mencakup perilaku 
penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). 

 

I.  Pendapat Responden Terhadap Kebiasaan di Masyarakat 
I. 1. Perilaku dalam Keluarga 

• Sekitar 69 persen responden menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian 
suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut merupakan hal 
yang kurang wajar atau tidak wajar. 
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• Sekitar 73 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai 
negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan 
pribadi. 

• Sekitar 80 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku orang tua 
yang mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang saku yang 
lebih banyak.  

 
“Dengan kata lain, masih sekitar 32 persen istri  yang menerima saja uang yang diberikan 
suami tanpa harus mempertanyakan asal usulnya” 

 
I. 2. Perilaku di Tingkat Komunitas 

• Sekitar 31 persen responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar memberi uang/barang 
kepada tokoh adat/agama/masyarakat (sebagai sejenis upeti) ketika suatu keluarga melaksanakan 
hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) sedangkan responden yang berpendapat kurang wajar 
atau tidak wajar memberi kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) sekitar 53 persen.  

• Sekitar 38 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi 
uang/barang kepada tokoh tokoh informal (adat/agama/masyarakat, sebagai sejenis upeti) ketika 
menjelang hari raya keagamaan.  

 
“Dengan kata lain, lebih dari separuh responden menyatakan wajar saja untuk memberi 
sesuatu kepada para tokoh informal atau tokoh masyarakat setempat (RT/RW/Kades) pada 
saat melaksanakan hajatan atau hari raya keagamaan” 

 
I. 3. Perilaku di Tingkat Publik 

• Sekitar 53 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku 
seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta 
demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan. 

• Sekitar 81 persen menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang 
memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.  

• Sekitar 55 persen responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku 
seseorang yang memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP 
dan KK). 

• Sekitar 61 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi 
uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK.  

• Sekitar  68 persen responden menyatakan bahwa perilaku memberi uang damai kepada polisi 
merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.  

• Sekitar 67 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas 
KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah.  

• Separuh lebih (64 persen) responden menilai bahwa memberi uang/barang kepada guru ketika 
kenaikan kelas/penerimaan rapor merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.  

• Lebih dari tiga perempat responden yaitu sekitar 83 persen responden menilai kurang wajar atau 
tidak wajar terhadap perilaku guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan 
rapor.  

• Sekitar 73 persen responden menilai bahwa perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang 
pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. 
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“Walau sebagian responden menyatakan tidak mendukung upaya penyuapan, pemerasan, 
dan nepostime tetapi masih besar persentase responden yang menyatakan tindakan tersebut 
sebagai sesuatu yang wajar” 

 
II. Pengalaman Responden dengan Layanan Publik  

Institusi layanan publik yang ditanyakan dalam survei ini mencakup layanan yang dilakukan oleh 
pengurus RT/RW; petugas kantor desa/kelurahan; petugas polisi; petugas PLN; petugas rumah 
sakit/Puskesmas; guru/kepala sekolah; petugas lembaga peradilan; petugas dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil; dan petugas BPN. 
• Responden yang berhubungan dengan 10 jenis layanan publik menyatakan pernah membayar 

melebihi ketentuan. Tiga persentase terbesar yaitu pada layanan oleh petugas polisi (sekitar 20 
persen responden), petugas lembaga peradilan (sekitar 18 persen), dan petugas KUA (sekitar 17 
persen). 

• Pada jenis layanan ke masyarakat yang dilakukan oleh pengurus RT/RW, kantor desa/kelurahan, 
petugas PLN, dan petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagian besar pembayaran 
yang melebihi ketentuan tersebut dilakukan pada saat sesudah pelayanan.  

• Pada jenis layanan oleh petugas polisi, petugas rumah sakit/Puskesmas dan guru/kepala sekolah 
sebagian besar pembayaran lebih tersebut dilakukan pada saat pelayanan. Namun, pada jenis 
layanan  petugas peradilan, petugas KUA, dan petugas BPN sebagian besar pembayaran dilakukan 
sebelum pelayanan. 

• Sebagian besar responden yang menyatakan mengetahui bahwa mereka harus membayar lebih 
(karena diminta langsung oleh petugas) yaitu pada layanan polisi (sekitar 66 persen responden), 
guru/kepala sekolah (sekitar 60 persen), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (sekitar 60 
persen). 

• Responden menyatakan bahwa tujuan memberikan uang melebihi ketentuan adalah demi 
mempercepat proses pengurusan, terutama di tiga jenis layanan: petugas Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (70 persen), petugas polisi (65 persen), dan petugas BPN (53  persen). 

 
III. Media Sosialisasi Anti Korupsi 

• Sebagian besar (27 persen) responden menilai pemerintah merupakan sumber yang paling efektif 
(mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. 

• Sekitar 67 persen responden menilai televisi merupakan jenis media yang paling efektif sebagai 
penyalur informasi dan pengetahuan anti korupsi. 

 

“Lebih dari dua pertiga responden menyatakan televisi sebagai media paling efektif penyalur 
informasi dan pengetahuan anti korupsi” 

 
 
 
 


