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Bnnk llunia Terpaksa Akui Adanya Korupsi
BERTAIItIN-tahun lamanya Bank Dunia memilih mernrtup mata pada k€nyataan kalau uang pinjaman
yang diberikan pada baryak n@6EFemEng,-@klertrc[sanìIaltetar€anrabnr.6fi"'hd-rilffi
pula penrbicaraan mengenai peìilentasan kemiskinan diadakan antara Bank Dunia dan pemerintah
negara-negara berternbang, namun tetap saj4 korupsi di kalangqqtejabat pemerintah malah meningkat.
Padahal sejak talun 1977, pemerintahan AS telah marper*enalkm Forcign Corrupt Practieeg di mana-
bila ditemukan sebuah perusahaan AS memberiknn sogokan pada pejabat di luar negara AS guna
mendapatkan proyek, maka perusahaan tersebut akan dituntut huhtm di AS. Contohnya dialami oleh
perusahaan lockheed (AS) yang dua tahun lafu menyogok pejabat di Mesir, lantas dikenakan denda 24,8
luta dollar AS oleh pengadilan AS.

Demikian pula General Electric (GE) yang terbukti menyogok pejabat Israel, didenda delapan juta dollar
AS. Karena ancaman hukuman ini, sekarang banyak perusahaan rmrltinasional di AS yang mendukung
lembaga nonpemerintah (NGO) yang targetnya mernerangi korupsi, seperti dilakukan oleh lembaga
Transparancy International (TI).

Sampai beberapa tahun lalu, Lata "!gn:psu-' merupakan kata yang tabu di antara tekno,foat Bank Dunia
Atasan lgmi Vane diberikan adalah Bank Dunia tidak pernah berkecimpung di..pidang politik dan masalah
m-ú;aUui qgsatahjolitiF,lum@rete"Èigan,6rang pejabariangUétirja dengan Bank
Dunia selama 25 tahun akhirnya diminta mengundurkan diri, karena ia terlalu banyak bicara mengenai
pembasmian korupsi.

Apa pun penjelasan yang dikemukakan oleh para pakar dan pejabat mengenai hilangnya pinjaman Bank
Dunia di dalam proses birokrasi ini, menrbuat Peter Eigan (ó0) yang menangani masalah ini di Bank
Dunia akhirnya terpaksa berhadapan dengan dirinya sendiri, setelah bertahun+ahun mernbohongi dirinya
bahwa proses yang dibela Bank Dunia adalah kolupsi yang sifa$a meqgi&an&kyat kecil. Eigan yan!
sarjana ffim-a[lúrnya rrulilmelihat dengan futa iandiri, dana Bank Dunia untuk mengurangi
kemiskinan akhirnya tidak sampai pada target. Maka yans Alskin telap miskin

Tadinya Eigan merupakan bagian dari arena keuangan intemàsional yang bersikeras tidak ada korupsi di
kalq4gan pemerinta[ dan berpendapat mengenai korupsi ini timbul karena kampanye golongari kiri. Eigan
yang dihubungi di Berlin, Jerman berpendapat, "Banyak pejabat Bank Dunia yang terlalu sombong dan
karenanya tidak mampu mendengarkan zuara rakyat biasl@g menderita. Saya pada masa-mdsalni
adalah seorang teknokrat yang tidak mengetahui apa sebenarnya yang diperlukan rakyat biasa "

Eigan lahir di Berlin dan ke Georgetown University, Washington mengajar ekonomi. Tetapi ini tidak
lama, ia kemudian bergabung dengan Bank Dunia. Sejak saat itu hidupnya mondar-mandir antara AS dan
Afrika.

Selama di Bank Dunia, Eigan menjadi k€tua divisi di Afrika Barat Afrika Tinnn, dan Arnerika Latin.



Tugas utamanya sedari awal untuk "nlg,msangi kemiskiuan yang terus men€rus +*ghq*!at dan
melemahkan proses demokratisasi di negara-negara ini"

Tindrkrn politig

Tetapi Eigan dar koleganya di Bark Dunia akhirnya t"hu, pinjaman Bank Dunia banyak yang hilang
termakan korupsi oleh pejabat-pejabat negara yang bersangkutan. Eigan sendiri mengakui, 'Reaksi saya
sejak lama adalah menerima kenyataan ini, dan menjelaskan Bank Dunia agar ikut campur pada masalah
sensitif ini untuk bisa diambil tindakan politis. Ini pendapat markas besar Bank Dunia di Washington".

Suara hati Eigan t€rus dirongrong dan mencapai klimaks di Afrika. Ia bercerita, "Lama-kelamaan banyak
para pemimpin Afrika sendiri yang melihat sistem yang berkembang malah merugikan negaranya sendiri,
dan meminta pada Bank Dunia untuk mengembangkan suatu strategi untuk mencegah hal ini'.

Eigan meneruskan, " Saya mengadakan pertemuan dengan senua wakil Bank Dunia di 30 negara Afrika
untuk mencari jalan keluar yang teóaik. Semua yang hadir sangat antusias, karena mereka melihat sendiri
bagaimana korupsi menghancurkan negara-negara ini.. Anekryq meskipun semua wakil Bank Dunia
ingin melihat suatu tindakan yang akan membasmi korupsi, tetapi markas besar Bank Dunia di
Washington justru tidak mendukung.

Eigan menjelaskan, "Markas besar Bank Dunia merasa stratqii kita di Afrika untuk mencegah korupsi
terlalu sensitif, dan saya diminta agar memerangi korupsi secara pribadi dan menggunakan waktu saya
sendirin.

Eigan terus berjalan dengan koleganya di Afii.ka dengan rencana memerangi korupsi secara pnbadi, tetapi
ini pun akhimya tidak bisa diterima oleh Bank Dunia. la mengatakan, "Ada konflik kepentingan aritaxa
strategi saya ini dan keb{iakan Bank Dunia. Saya merasa tidak punya pilihan kecuali mengundurkan diri".

Tetapi apa sebenarnya yang terjadi dengan Eigan sebagai marnrsia? Eigan mengakui, istrinyalah yang
membuat dia berubah pendkian soal korupsi di negara-negara berkenbang. "Istri saya adalah seorang
dokter rakyat. Waktu kita di Nairobi, Kenya, ia bekerja di daerah-daerah termiskin di kota ini, dan ia
berkecimpung langsung dengan rakyat jelata".

Pembicaraan yang tak pernah terputus mengenai kemiskinan antara suami-istri Eigan inilah yang akhirnya
mulai merubah pandangan Eiga4 yang hanya satu dimensi mengenai pengurangan kemiskinan. Perubahan
dari teknolíat ke aktivis di dalam diri Eigan tidak terjadi dalam semalam. Dia bertutur, "Saya tidak akan
pernah lupa kaika saya diternpatkan di Cile, istri saya unjuk rasa di kantor Bank Dunia di Cile. Ia unjuk
rasa pada saya".

Tuhan itu adíl, bagaimana mungkin Eigan tak berubah dengan desakan ini?

Peren lVolfenshon

Eigan akhirnya mengundurtan diri dari Bank Dunia, sebelum masa pensiunnya tahun 1991 dan
meneruskan kampanye antikorupsinya. Akhimya terbentuHah NGO Transparency International (TI) di
Berlin tahun 1993. Ketika ftgqidgn _BatkDunia diganti, dan James \Yolfenshon nailq tiba-tiba angin
reformasi di Bank Dunia pun mulai bertiup

Jeremy Popg manager TI dari Belandakepada Kompas mengatakarq ?erubahan di Bank Dunia ini
adalah hasil kerja keras yang berlangsung selama bertahun-tahun. Wolfenshon dapat melihat pengaruh



korupsi yang menjadi kanker masyarakat (civil súiery| Tetapi pejabat tinggi Bank Dunia di bawalrrya
banyak yang masih tak mau tahu mengenai korupsi. TI bekerja sama dengan Wolfenshon berusaha agar
Bank Dmia jadi peduli pada korupsi".

Kata "korupsi" di Bank Dunia sekarang bukan kata tabu lagi.

Seperti Eigan, Pope juga adalah seorang sarjane hulum, tetapi ia bekerja kurang lebih 40 tahun di
Sekretariat Persemalarnran menyangkut negara-negara Afrika. Seperti Eigan, pria kelahiran Selandia
Baru ini melihat langzung bagaimana" katanya, "korupsi mendistorsi perrbangunan di negaÍa-n€gara
berkembang. Akhirnya yang membiayci_fr€q_bggryan di negara-negara ini justru rakyat yang pating
.i-*il'

TI sebagai NGO lain daripada yang lain. TT sebagai NGO lahir dari para teknolaat dan birolrat yang
mengetahui persis bagaimana korupsi terjadi. Informasi dan fakta telah lama berada di targan
orang-orarg TI, aktivis be{as dan dasi. Zaman para aktivis yang berpakaian hipis, rantbut panlang tidak
nandi berhari-hari lawan para birokrat necis, akan hilang. Sulit membedakan orang-orang Tl dan para
birolaar dan teknokrat.

Berlin adalah sekretariat intemasionalnya. Tiap negara mertprrlryai tntiotnl chqrer-ryadan Berlin
hanya menjadi fasilitator bagi diskusi internal dari negara bersangkutan.

Salah satu hal yang dilakukan sekretariat TI tiap tahun adalah me'nerbitkan daftar negara yang paling
korup. Daftar ini dikerjakan seorang ekonomis dari Universitas Gottinge4 Dr Johann Graf Lambdorff
berdasarkan fakta ekonomi serta pengumpulan pendapat unnrm (poilind para pengusaha swasta.

Talrun lafu Comrption Perception Index TI menyimak 52 negaradan tiap negara dinilai dari angka
sepuluh. Tidak ada negara yang rnendapatkan angka penuh, Denmark mendapatkan angka 9,94 daa
dianggap sebagai negara yang hampiî tidak ada korupsinya. Semertara itu, Indonesia mendapatkan angka
2,65 dan merupakan satu dari sepuluh negara yang terkorup. Negara yang paling korup adalah Nigeria
Tetapi TI mengakui, mungkin ada negara yang lebih korup dari Nigeri4 hanya saja tidak ada datanya,

Belum eda di Indoncria

Berbeda dengan NGO intemasional lainnya di mana sifatnya sangat tersentralisasi, TI berkembang di 70
negara karena sifat desentralisasinya. IIanya ada dua aturan main di TI. Periamq anggota TI tidak boleh
berkecimpung di arena politik. Kedu4 TI tidak pernah boleh melabrak individu secara pribadi. Ini adalah
tugas para wartawan untuk mencari bukfi kalau seorang individu makan uang. Syarat kedua ini diminta
oleh semua negara anggota dari negara berkembang agar proses penrbersihan korupsi lebih efeltif

Seketariat TI di Bedin mendapat dana dari sernua badan intemasional seperti Bank Dunia, IMF, ODA.
Dukungan juga didapatkan dari organisasi-organisasi internasional seperti Ford Foundation, Round Tree
dan juga pihak swasta seperti General Electric.s, BHP dan sebagainya. Persekutuan antara pernerintah,
organisasi internasional dan pihak swasta yang mendukung TI memberikan TI suafu kekuatan untuk
memulai proses pembersihari korupsi. Sernentara itu, TI di tiap negara harus mencari dananya sendiri,
sehingga bukan menjadi tanggung jawab Berlin

Fokus dari TI adalah korupú di pemerintahan negara-negara berkunbang, tidak saja pada dana-dana
intemasional seperti dari Bank Dunia, t*api juga pada penyogokan yang diberikan pihak swasta pada
pejabat pemerintah guna mendapatkan proyek di negara hrsangkutan.



Satu hal lagi yang telah jadi perhatian Pope dan TI adalah bank-bank di Swiss yang menerima uang
tabungan para pejabat yang menerima korupsi, se-perti keluarga Ferdinand Marcos dari Filipina. Pope
mengatakan, UTI di Swiss menargetkan hank-bank internasional di sana agar lebih transparan dan tidak
merahasiakan uang tabungan para koruptor ini."

Masalah ini telah dibicarakan pada pertemuan di Lima, Peru" di mana anggota TI ingin mengembangkan
suatu standar internasional yang akan mampu menghukum perhankan tersebut agar mereka tidak dapat
lagi berpartisipasi di dalam sistem perbankan internasional.

TI belum ada di Indonesi4 tapi ini bukan berarti di Indonesia tidak ada masalah korupsi. Tiap hari surat
kabar-surat kabar di Jakarta menyajikan berita soal korupsi. Siapa tahu LSM semafitm TI akan ada
gunanya. (Ratih Hardjono dari Melbourne )


