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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
ahasis a mampu menjelaskan arti kata dan definisi k rupsi, serta
perilaku k rupti se ara tepat dan benar;
ahasis a mampu menganalisis perbuatan k rupsi dan perilaku
k rupti di masyarakat serta mampu menjelaskan bentuk bentuk
k rupsi dengan benar;
ahasis a mampu menjelaskan pengertian integritas;
ahasis a mampu menjelaskan dan memahami sejarah perkembangan
k rupsi di nd nesia
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A. KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF
1. Korupsi
ata k rupsi berasal dari bahasa
“corruptus”

ebster

tudent

atin “corruptio”

i ti nary

kema

ndrea

atau

yakni berubah dari k ndisi yang adil,

benar dan jujur menjadi k ndisi yang sebaliknya

har,

dapun kata “corruptio”

berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa atin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak,
mengg yahkan, memutar balik, meny g k, rang yang dirusak, dipikat, atau disuap

asir,

ari bahasa atin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt”
nggris , “corruption”

eran is dan “corruptie/korruptie”

elanda

engan demikian arti

kata k rupsi se ara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat
disuap, tidak berm ral, penyimpangan dari kesu ian
i

alaysia terdapat peraturan antik rupsi, dipakai kata resuah berasal dari bahasa rab

“risywah”, menurut amus umum rab nd nesia artinya sama dengan k rupsi

ndi am ah

Risywah suap se ara termin l gis berarti pemberian yang diberikan sese rang
kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan
dibenarkan atau untuk memper leh kedudukan al
bnu a m

unir al ayumi, al

uhalla

emua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan

hukum, bahkan perbuatan ini termasuk d sa besar
beberapa

isbah al

ara yang tidak

ash

ur aniyah dan unnah

ebagaimana yang telah diisyaratkan

aba iyah yang antara lain menyatakan

ereka

itu adalah rang rang yang suka mendengar berita b h ng, banyak memakan yang haram
l

aidah

stilah k rupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa nd nesia, adalah
kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak berm ral, kebejatan dan ketidakjujuran
j

asit

er adarminta

engertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti

penggelapan uang, penerimaan uang s g k, dan sebagainya

er adarminta

alam Black law dictionary disebutkan Corruption, “is depravity, perversion, or taint, on
i

air en o in e ri

duties by bribery”

ir e or

ryan

oral rinci le es . he i

arner,

air en o a

elanjutnya dalam he

lic o ficial s
rd nabridged

i ti nary, k rupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam
pelaksanaan tugas tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa
pada ahun
rld

k rupsi

dapun

rld ank, mendefinisikan k rupsi sebagai berikut, “Corruption is the

abuse of public power for private gain”
leh

u hlisin

he

rld ank,

efinisi yang dirumuskan

ank tersebut se lah menjadi standard internasi nal untuk merumuskan

ainal

bidin,

engertian lainnya menurut

sian

evel pment ank

, k rupsi melibatkan perilaku leh sebagian pega ai sekt r publik dan s asta, dimana
mereka dengan tidak pantas dan mela an hukum memperkaya diri sendiri dan atau rang
rang yang dekat dengan mereka, atau membujuk rang lain untuk melakukan hal hal
tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan
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u hlisin

enurut ubekti dan jitr s edibi dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah
k rupsi, perbuatan urang, perbuatan urang, tindak pidana yang merugikan keuangan
negara

ubekti dan jitr s edibi

ari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya menjelaskan k rupsi memiliki
k mp nen, sebagai berikut
perilaku

ainal bidin,

ertama;

edua; perilaku tersebut terkait dengan

kekuasaan
eempat;

etiga;

rupsi adalah suatu

enyalahgunaan

e enang atau

ilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kel mp k

elanggar hukum atau menyimpang dari n rma atau m ral

dilakukan dalam

lima

lic o fice se in

elima; terjadi atau

lembaga lembaga pemerintah maupun ri a e o fice

setting k rp rasi k rp rasi s asta
elanjutnya di dalam amus esar ahasa nd nesia

ditemukan beberapa peristilahan

lain terkait dengan k rupsi, seperti
a

rup artinya busuk,

buruk; rusak; busuk;

suka memakai barang uang yang

diper ayakan kepadanya; dapat dis g k memakai kekuasaannya untuk kepentingan
pribadi ;
b

rupsi artinya penyele engan atau penyalahgunaan uang negara perusahaan dan
sebagainya untuk keuntungan pribadi atau rang lain;
rupt r artinya

rang yang melakukan k rupsi;

rang yang menyele engkan

menggelapkan uang negara perusahaan tempat kerjanya
engan demikian arti kata k rupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak,
berdasarkan kenyataan tersebut bah a perbuatan k rupsi menyangkut

sesuatu yang

bersi at am ral, si at dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur
pemerintah, penyele engan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut
akt r ek n mi dan p litik dan penempatan keluarga atau g l ngan ke dalam kedinasan di
ba ah kekuasaan jabatan
elanjutnya

aharudin

pa mengutip pendapat

avid

halmers, menguraikan

istilah k rupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan,
yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ek n mi, dan yang menyangkut bidang
kepentingan umum

al ini diambil dari definisi yang berbunyi financial

ani

la ions and

deliction injurious to the economic are often labeled corrupt” vi artanti
enurut pendapat ainal bidin, et

l, terdapat

dua jenis k rupsi dilihat dari besaran

uang yang dik rupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu

ainal bidin,

;

ertama, bureaucratic corruption, settingnya adalah di lingkungan bir krasi dan pelakunya
para bir krat enis k rupsi ini sering disebut petty corruption, yaitu suatu bentuk k rupsi
yang dilakukan leh para bir krat atau pega ai rendahan, misalnya dengan ara menerima
atau meminta suap dalam jumlah yang relati ke il dari angg ta masyarakat edua, political
corruption, pada umumnya pelakunya adalah para p litisi di parlemen, para pejabat tinggi
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di pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan enis
k rupsi ini dikateg rikan ke dalam grand corruption, yakni k rupsi yang besaran uang
yang dijadikan transaksinya relati besar dan atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di
masyarakat, dunia usaha dan atau pemerintahan
elanjutnya mengutip pendapat
berikut

mien

ais, yang mengklasifikasikan k rupsi, sebagai

n ar,

a

rupsi kst rti , berupa s g kan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa;

b

rupsi

anipulati , seperti permintaan sese rang yang memiliki kepentingan ek n mi

kepada eksekuti

atau legislati

untuk membuat peraturan atau kebijakan yang

menguntungkan bagi usaha ek n minya;
rupsi ep tistik, terjadinya k rupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan
sebagainya;
d

rupsi ubversi , mereka yang meramp k kekayaan

egara se ara se enang

enang

untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi

2. Perilaku Koruptif
alam pemahaman s si l gi, perilaku sese rang dapat dig l ngkan ke dalam tiga hal
yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan

ubungan nya dengan makna perilaku

k rupti adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan
sese rang atau sekel mp k

rang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan k rupsi

alah satu upaya pen egahan terhadap p tensi k rupsi dengan menguatkan peran akti
keluarga sebagai agen s sial, diharapkan perilaku k rupti bisa direduksi untuk tidak terus
berkembang

th n lman

uda,

enurut t k h s si l g

e rge

erbert

ead

, dalam te rinya mengenai tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan,
bah a manusia dalam ase hidupnya akan mele ati beberapa tahapan s sialisasi, salah
satunya ialah melalui keluarga

imana lingkungan keluarga se ara undamen menjadi

tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan n rma yang akan menjadi ped man
bergaul dalam masyarakat

ila berka a pada te ri

ead tersebut, maka keluarga sebagai

salah satu unit s sial terke il di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk kepribadian
individu anak agar sesuai dengan nilai dan n rma di masyarakat saja

elainkan perannya

juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang
sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari
etika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan ungsi s sialnya, misal dalam mendidik
anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan
yang berlaku di masyarakat, maka akan berimplikasi pada mun ulnya permasalahan atau
pat l gi s sial, termasuk perilaku k rupti

erilaku k rupti bisa saja disebabkan karena

adanya kek s ngan peran dari masyarakat seperti peran keluarga

leh karena itu, penting

untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama memerangi
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k rupsi

elain itu, tanpa kita sadari ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk

perilaku k rupti , namun karena ini terlalu sering dilakukan dimasyarakat maka seakan
akan keadaan ini menjadi hal biasa

erilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin

mendapat segala sesuatu dengan instan menjadi dasar ter iptanya perilaku k rupti
anyak sekali perilaku k rupti yang setiap hari dilakukan

leh masyarakat nd nesia,

namun tidak pernah disadari bah a hal ini seperti menjadi kebiasaan yang

ajar

da

beberapa perilaku masyarakat yang banyak men erminkan perilaku k rupti , misalnya
h ril asyar,
a

elanggaran alu intas;

anyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan

pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik

amun seringkali kita tidak sadar diri, kita

a uh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya
dari pengendara ini tidak memiliki

ihat sekeliling anda, banyak sekali

, surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai

helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya
mereka

nda pernah bertanya pada

ika anda pernah bertanya pasti ja aban mereka udah gak papa,

gak ada p lisi k k
yatanya tidak

rang

ni kebiasaan yang salah, apa mereka harus di tilang agar jera

alam budaya kita perilaku harus selalu di a asi leh aparat seakan

akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa

ada saat tidak ada petugas mereka

melanggar aturan dan berkendara seenaknya namun jika p lisi melakukan tindakan
penertiban mereka menghindar ikap seperti ini adalah bibit bibit bah a mereka juga
al n k rupt r

arena jika tidak dia asi mereka bertindak semaunya dan melanggar

peraturan yang berlaku
ari kejadian di atas, biasanya mereka yang ditilang akan minta damai pada petugas ika
pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini termasuk ke
dalam uap

asalnya jika mengakui kesalahan dan membayar denda maka uang tilang

akan masuk ke kas negara namun jika kita minta damai t matis akan masuk ke dalam
kant ng pribadi ni kebiasaan yang sangat umum terjadi, namun dengan sikap seperti
ini berarti masyarakat juga mendukung timbulnya perilaku k rupti

da banyak hal

yang dilakukan masyarakat yang menyalahi aturan, misal dalam pembuatan

, agar

di permudah tesnya maka masyarakat memberikan uang lebih untuk memperlan ar
pembuatannya

ebiasaan ini juga sudah menjadi

ahasia umum di banyak instansi,

namun seakan akan masyarakat tidak menganggap ini salah namun malah meneruskan
kebiasaan buruk ini
b

uap

enyuap

ntuk elan aran

in; r ses dan pr sedur peri inan dapat meliputi

pr sedur pelayanan peri inan, pr ses penyelesaian peri inan yang merupakan pr ses
internal yang dilakukan leh aparat petugas

e ara umum perm h nan i in itu harus

menempuh pr sedur tertentu yang ditentukan leh pemerintah, selaku pemberi i in
i samping itu pem h n juga harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu yang
ditentukan
sepihak

leh pemerintah penguasa sebagai pemberi i in yang ditentukan se ara

r sedur dan persyaratan peri inan itu berbeda beda tergantung jenis i in,
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tujuan i in dan instansi pemberi i in, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau
pusat

alam hal ini untuk mempersingkat pr ses atau memperlan ar pelayanan, rang

sudah dianggap la im untuk memberikan sesuatu imbalan kepada petugas, karena
apabila tidak seperti itu seringkali urusan menjadi tersendat sendat

ebiasaan seperti

itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai hal biasa dan dengan se ara sadar
akan melakukan perbuatan tersebut
eraturan yang dibuat buat; da hal menarik di nd nesia sering kali ada yang namanya
uang terima kasih

aat hendak mengurus i in pernikahan dan pr sesi akad nikah, di

depan kant r

e amatan tertulis

eraturan bupati tentang tari pernikahan

idalam peraturan tertulis jika melakukan akad di kant r maka biaya ratis, dan apabila
melakukan akad di luar kant r maka biayanya p
tidak, mereka pega ai

amun pada kenyataannya

meminta uang lebih dari tari yang di tetapkan adi jika

menikah di ant r dikenakan tari
,

,

elisih p

,

menja ab untuk lain lain

p

,

buat apa

dan jika di luar kant r biayanya p

ereka sendiri tak bisa menja ab dan hanya

alu apabila mereka tidak di beri tambahan p

,

kita sebagai arga tidak akan dilayani dengan baik
d

emberikan

ips kepada

parat pelayanan publik;

kepada pihak pihak tertentu yang selama ini kita anggap

ebiasaan memberikan tips
ajar dan merupakan bentuk

kepedulian kita terhadap rang rang yang telah memberikan pelayanan kepada kita,
misal pega ai kelurahan, ke amatan, di instansi yang memberikan peri inan, dan
lain lain

ernyata telah menanamkan bibit perilaku k rupti yang lama kelamaan

akan semakin parah

ebiasaan memberikan tips kepada pega ai yang tugasnya

sebagai pelayan publik, menyebabkan kinerjanya semakin buruk dalam memberikan
pelayanannya, sebab mereka hanya akan melayani rang rang yang biasa memberikan
tips saja
e

eng,

ebiasaan elat; angan pernah menyepelekan aktu kedatangan alaupun hanya satu
menit ni hal yang tidak sering disadari, sudah telat lalu seakan akan tidak melakukan
kesalahan

pakah ermin disiplin kita masih saja seperti ini

disiplin jika seperti ini

angat tidak layak disebut

ayangkan jika anda naik pesa at dan anda telat datang satu

menit, maka anda tidak akan mendapat apa apa

egitu pula jika naik kereta, mungkin

belum lama bahkan masih melihat keretanya namun jika sudah jalan itu artinya anda
juga telat ika anda menjadi uru

sen dan suka telat, ini sama saja anda mengk rupsi

aktu mengajar, padahal ini ke ajiban yang sudah di bebankan pada se rang
sen

ayangkan jika se rang uru

uru

sen tiap kali ada kelas beliau telat masuk maka

jika dikalikan seberapa sering sama saja mereka mengk rupsi banyak

aktu

ungkin

mulai dari sekarang kita harus bisa menghargai ketepatan aktu, karena yang saya lihat
jam karet atau m l r sudah menjadi budaya juga di nd nesia
3. Bentuk-Bentuk Korupsi
erikut dipaparkan berbagai bentuk k rupsi yang diambil dari uku aku yang dikeluarkan leh
atau
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No
1

Bentuk Korupsi
erugian euangan egara

Perbuatan Korupsi
•

e ara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau rang lain atau
k rp rasi

•

engan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau rang lain atau k rp rasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada

2

uap

enyuap

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
ega ai egeri atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
• Memberi sesuatu kepada ega ai egeri
atau penyelenggara negara

karena atau

berhubungan dengan kewajiban, dilakukan
atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
• Memberi hadiah atau janji kepada ega ai
egeri dengan mengingat kekuasaan atau
wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya atau leh pemberi hadiah
janji dianggap melekat pada jabatan atau
kedudukan tersebut;
•

agi ega ai egeri atau penyelenggara
negara yang menerima pemberian atau janji;

•

agi ega ai egeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bah a
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakan agar melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan ke ajibannya;

•

agi ega ai egeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bah a hadiah
tersebut diberikan sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan
ke ajibannya;

•

agi ega ai egeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga
bah a hadiah atau janji tersebut diberikan
karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberikan
hadiah atau janji tersebut ada hubungan
dengan jabatannya;
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No

Bentuk Korupsi

Perbuatan Korupsi
• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
hakim dengan maksud untuk mempengaruhi
putusan perkara;
• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
advocat untuk menghadiri sidang pengadilan
dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat
atau pendapat yang akan diberikan, berhubung
dengan perkara;
• Hakim yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bah a
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
memepengaruhi putusan perkara;

3

enggelapan dalam abatan

• Pegawai negeri atau orang selain pegawai
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum secara terus menerus atau
untuk sementara waktu, dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpan karena jabatannya, atau uang surat
berharga tersebut diambil atau digelapkan
leh rang lain atau membantu dalam
melakukan perbuatan tersebut;
•

ega ai negeri atau rang selain pega ai
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum se ara terus menerus atau
untuk sementara aktu, dengan sengaja
memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang
khusus untuk pemeriksaan adminstrasi;

•

ega ai negeri atau rang selain pega ai
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum se ara terus menerus atau
untuk sementara aktu, dengan sengaja
menggelapkan, merusakkan atau membuat
tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau
da tar yang digunakan untuk meyakinkan
atau membuktikan di muka pejabat yang
ber enang, yang dikuasai karena jabatannya;

•

ega ai negeri atau rang selain pega ai
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum se ara terus menerus atau
untuk sementara aktu, dengan sengaja
membiarkan rang lain menghilangkan,
menghan urkan, merusakkan, atau membuat
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau
da tar tersebut;
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No

Bentuk Korupsi

Perbuatan Korupsi
•

ega ai negeri atau rang selain pega ai
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum se ara terus menerus atau
untuk sementara aktu, dengan sengaja
membantu rang lain menghilangkan,
menghan urkan, merusakkan, atau membuat
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau
da tar tersebut;

4

emerasan

•

ega ai negeri atau penyelenggara negara
yang dengan maksud menguntungkan diri
sendiri atau rang lain se ara mela an hukum,
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
memaksa sese rang memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran
dengan p t ngan atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri;

•

ega ai negeri atau penyelenggara negara
yang pada aktu menjalankan tugas, meminta
atau menerima pekerjaan atau penyerahan
barang, se lah lah merupakan utang kepada
dirinya, padahal diketahui bah a hal tersebut
bukan merupakan utang;

•

ega ai negeri atau penyelenggara negara
yang pada aktu menjalankan tugas,
meminta atau menerima atau mem t ng
pembayaran kepada ega ai negeri atau
penyelenggara negara yang lain atau kepada
kas umum, se lah lah ega ai negeri atau
penyelenggara negara yang lain atau kas
umum tersebut mempunyai utang kepadanya,
padahal diketahui bah a hal tersebut bukan
merupakan utang;

erbuatan urang

•

emb r ng, ahli bangunan yang pada aktu
membuat bangunan, atau penjual bahan
bangunan yang pada aktu menyerahkan
bahan bangunan, melakukan perbuatan
urang yang dapat membahayakan keamanan
rang atau barang, atau keselamatan negara
dalam keadaan perang;

•

etiap rang yang bertugas menga asi
pembangunan atau menyerahkan bahan
bangunan, sengaja membiarkan perbuatan
urang;
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No

Bentuk Korupsi

Perbuatan Korupsi
•

etiap rang yang pada aktu menyerahkan
barang keperluan

atau ep lisian egara

melakukan perbuatan urang yang dapat
membahayakan keselamatan negara dalam
keadaan perang;
•

etiap rang yang bertugas menga asi
penyerahan barang keperluan
ep lisian egara

atau

melakukan perbuatan

urang dengan sengaja membiarkan perbuatan
urang;
enturan epentingan dalam en

•

gadaan

ega ai negeri atau penyelenggara negara
baik langsung maupun tidak langsung dengan
sengaja turut serta dalam pemb r ngan,
pengadaan atau perse aan yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
menga asinya;

•

ratifikasi

etiap gratifikasi kepada pega ai negeri atau
penyelenggara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berla anan dengan ke ajiban tugasnya;

entuk jenis tindak pidana k rupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan k rupsi
berdasarkan

indak idana

rupsi dapat dikel mp kkan

ela an hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan egara
enyalahgunakan ke enangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan
keuangan egara
enyuap pega ai negeri
emberi hadiah kepada pega ai negeri karena jabatannya
ega ai negeri menerima suap
ega ai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
enyuap hakim
enyuap adv kat
akim dan adv kat menerima suap
ega ai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
ega ai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
ega ai negeri merusakkan bukti
ega ai negeri membiarkan rang lain merusakkan bukti
ega ai negeri membantu rang lain merusakkan bukti
ega ai negeri memeras
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ega ai negeri memeras pega ai yang lain
emb r ng berbuat urang
enga as pr yek membiarkan perbuatan urang
ekanan

lri berbuat urang

enga as rekanan

lri membiarkan perbuatan urang

enerima barang

lri membiarkan perbuatan urang

ega ai negeri menyer b t tanah egara sehingga merugikan rang lain
ega ai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
ega ai negeri menerima gratifikasi dan tidak lap r
erintangi pr ses pemeriksaan
ersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
ank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
aksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
rang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi
keterangan palsu
aksi yang membuka identitas pelap r

B. INTEGRITAS
ata integritas berasal dari bahasa
tersentuh, utuh, dan seluruh
kejujuran

atin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak

enurut eters n

eligman

integritas keaslian,

erbi ara kebenaran tetapi lebih luas lagi, mendatangkan diri dalam ara yang

asli dan bertindak dengan ara yang tulus; menjadi tanpa kepura puraan; bertanggungja ab
untuk perasaan dan tindakan sese rang

alam amus

mum ahasa nd nesia disebutkan,

yang dimaksud dengan integritas adalah kebulatan; keutuhan; kejujuran

im ns dalam

rman

teven,

er adarminta,

mendefinisikan perilaku integritas sebagai

p la yang dirasakan dari keselarasan antara kata kata se rang pemimpin dan perbuatan
e rge heehan dalam

ea,

menjabarkan integritas diri sebagai kesatuan empat

peran, yaitu menjadi binatang yang baik fisik , ahli pertukangan yang baik mental , teman
yang baik s sial , dan rang su i spiritual

ea

menyebutkan integritas adalah sebuah

keunggulan diri pribadi yang menjadikan sese rang hidup lebih sehat dan tanpa beban, karena
mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura puraan dan kepalsuan

imana pun dia

berada, dan k ndisi apa pun yang menekannya, ia tetap hidup k nsisten dengan nilai nilai
yang dianutnya
a k

el h

, dalam bukunya yang berjudul “Winning” mengatakan, integritas adalah

sepatah kata yang kabur tidak jelas

rang rang yang memiliki integritas mengatakan

kebenaran, dan rang rang itu memegang kata kata mereka

ereka bertanggungja ab atas

tindakan tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan meng reksinya
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ereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka, industri mereka dan
perusahaan mereka, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dan mentaatinya
bermain untuk menang se ara benar bersih , seturut peraturan yang berlaku

ereka

erbagai survei

dan studi kasus telah mengidentifikasikan integritas atau kejujuran sebagai suatu karakteristik
pribadi yang paling dihasrati dalam diri se rang pemimpin
e ara harafiah ntegritas adalah k nsistensi dan keteguhan yang tak terg yahkan dalam
menjunjung tinggi nilai nilai luhur dan keyakinan

efinisi lain integritas bisa diartikan suatu

k nsep yang menunjuk k nsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip
integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan sese rang

alam etika,
a an dari

integritas adalah hipocrisy hip krit atau munafik
sti k

el rd dalam

ea,

karakteristik yang se ara k nsisten diperlihatkan leh

rang yang berintegritas tinggi, yakni

enyadari bah a hal hal ke il itu penting;

yang benar saat rang lain hanya melihat
budaya keper ayaan;

arna abu abu ; ertanggung ja ab;

enemukan
en iptakan

enepati janji; eduli terhadap kebaikan yang lebih besar; ujur dan

rendah hati; ertindak bagaikan tengah dia asi; serta k nsisten

enurut

ea

rang

yang memiliki integritas diri dapat menjadi inspirasi p siti bagi rang rang di sekitarnya,
bahkan mampu memberi pengaruh besar dan p siti dalam kehidupan,

alau mereka sudah

tidak ada lagi e rang pribadi yang memiliki integritas, dalam dirinya terdapat iri iri berikut
emiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup s sial yang semakin baik,
memiliki kekayaan r hani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan
sehat.
adar k n ik dirinya rendah
menyatu

a tidak berperang mela an dirinya sendiri pribadinya

engan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan pr dukti

emiliki kemampuan dalam menata batin sampai men apai tahap kebebasan batin dalam
arti tidak mudah di mbang ambing leh gej lak em si dan perasaan sendiri
emakin memiliki inta yang pers nal kedekatan hidup pada

uhan sehingga mampu

menanggung risik dan k nsekuensi dari pilihan hidup religiusnya
e rang yang tidak mudah binggung tentang mana yang benar atau salah, baik atau buruk,
demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar tidak mengalami banyak
keraguan.
emiliki kemampuan melihat hidup se ara jernih, melihat hidup apa adanya, dan bukan
menurut keinginannya ese rang tidak lagi bersikap em si nal, melainkan bersikap lebih
bjekti terhadap hasil pengamatannya
rang ini juga dapat membaktikan tugas, ke ajiban atau panggilan tertentu yang ia
pandang penting arena berminat pada pekerjaannya itu, ia bekerja keras aginya, bekerja
memberikan kegembiraan dan kenikmatan

asa bertanggung ja ab atas tugas penting

merupakan syarat utama bagi pertumbuhan, aktualisasi diri, serta kebahagiaan
e rang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan,
dan prinsip yang dipegangnya
ditandai

ikipedia

udahnya,

iri se rang yang berintegritas

leh satunya kata dan perbuatan bukan se rang yang kata katanya tidak dapat

dipegang e rang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak ajah dan
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penampilan yang disesuaikan dengan m ti dan kepentingan pribadinya ntegritas menjadi
karakter kun i bagi se rang pemimpin

e rang pemimpin yang mempunyai integritas akan

mendapatkan keper ayaan (trust) dari pega ainya

impinan yang berintegritas diper ayai

karena apa yang menjadi u apannya juga menjadi tindakannya ntegritas adalah sikap batin
yang k k h memegang prinsip di tengah situasi sesulit apapun ntegritas adalah keyakinan tak
terg yahkan ntegritas lahir dari perjungan mendalam pada beragam peristi a kehidupan
ntegritas berkembang di dalam benturan kenyataan ntegritas adalah s al eksistensi kita
sebagai manusia dan bangsa ntegritas adalah lembar tipis yang memisahkan kita dari
ketiadaan ntegritas adalah satunya kata dan perbuatan
ntuk me ujudkan itu semua dibutuhkan se rang aparatur yang siap menjadi pemimpin
perubahan, dan akt r penting yang harus dimiliki aparatur negara yaitu kemampuan
menunjukkan integritas, etika, ji a dan semangat nasi nalisme dalam mengel la r gram
egiatan instansi menuju rganisasi yang berkinerja tinggi

rang yang memiliki integritas

di irikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan

rang lain seperti mematuhi

peraturan dan etika rganisasi, jujur, memegang teguh k mitmen dan prinsip prinsip yang
diyakini benar, tanggung ja ab, k nsisten antara u apan dan tindakan, kerja keras dan
antik rupsi

C. SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA
rupsi di nd nesia sudah terjadi sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era
rde ama, rde aru, berlanjut hingga era e rmasi

erbagai upaya telah dilakukan untuk

memberantas k rupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api

eri disasi k rupsi

di nd nesia se ara umum dapat dibagi dua, yaitu peri de pra kemerdekaan dan pas a
kemerdekaan

min ahayu,

1. Pra Kemerdekaan
a

asa emerintahan erajaan
•

radisi k rupsi yang tiada henti karena did r ng leh m ti kekuasaan, kekayaan dan
wanita.

• perebutan kekusaan di erajaan ing sari sampai tujuh keturunan saling membalas
dendam berebut kekusaan

nus pati

hj y

angga uni

ahesa

ngateleng,

dan seterusnya ,
•

ajapahit pember ntakan uti, arnbi, ur dan lain lain ,

•

emak

•

anten

k

ingkir dengan ary

enangsang ,

ultan aji merebut tahta dari ayahnya, ultan geng irtayasa ,

• erla anan rakyat terhadap elanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali
peralihan kekuasaan di

usantara telah me arnai ejarah

rupsi dan ekuasaan di

nd nesia
• ehan uran kerajaan kerajaan besar

ri ijaya,

ajapahit dan

ataram adalah

karena perilaku k rup dari sebagian besar para bangsa annya
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ri ijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan
sepeninggal ala putra e a
ajapahit diketahui han ur karena adanya perang saudara perang paregreg
sepeninggal

aha atih ajah

ada

ataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipe ah belah dan dipreteli
gigi taringnya leh elanda
b

asa

l nial elanda

• ada tahun

dengan

erjanjian

kekuasaan yaitu esultanan
• ahun

iyanti,

meme ah

ataram menjadi dua

gyakarta dan asunanan urakarta

meme ah asunanan urakarta menjadi dua daerah kekuasaan

yaitu asunanan urakarta dan
• esultanan

angkunegaran

gyakarta juga dibagi dua menjadi

asultanan

gyakarta dan

akualaman
•

alam buku History of Java karya h mas tan rd a es
yang memerintah ulau a a tahun

,

pembahasan seputar karakter penduduk a a
nrim

atau pasrah terhadap keadaan

untuk lebih dihargai

leh

rang lain

ubernur enderal nggris

al menarik dalam buku itu adalah
enduduk a a digambarkan sangat

amun, di pihak lain, mempunyai keinginan
idak terus terang, suka menyembunyikan

pers alan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala
rang lain tidak mengetahui

al menarik lainnya adalah adanya bangsa an yang

gemar menumpuk harta, memelihara sanak abdi dalem yang pada umumnya abdi
dalem lebih suka mendapat atau men ari perhatian majikannya

kibatnya, abdi dalem

lebih suka men ari muka atau berperilaku p rtunis
•

alam aspek ek n mi, raja dan lingkaran kaum bangsa an mend minasi sumber
sumber ek n mi di masyarakat

akyat umumnya dibiarkan miskin, tertindas, tunduk

dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak penguasa
•

udaya yang sangat tertutup dan penuh ke ulasan itu turut menyuburkan budaya
k rupsi di

usantara

idak jarang abdi dalem juga melakukan k rup dalam

mengambil upeti pajak dari rakyat yang akan diserahkan kepada

emang

selanjutnya

bdi dalem di

leh

emang akan diserahkan kepada

umenggung

urah

atemenggungan setingkat kabupaten atau pr pinsi juga mengk rup harta yang akan
diserahkan kepada aja atau ultan
• ebiasaan mengambil upeti dari rakyat ke il yang dilakukan leh aja a a ditiru
leh

elanda ketika menguasai

usantara

minus

aman nggris

, kibat kebijakan itulah banyak terjadi perla anan perla anan rakyat terhadap
elanda ebut saja misalnya perla anan ip neg r
,
•

eh

, mam

nj l

dan lain lain

amun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi
rakyat nd nesia yang terjajah juga dilakukan leh bangsa nd nesia sendiri

ebut

saja misalnya kasus penyele engan pada pelaksanaan istem "Cultuur Stelsel
yang se ara harfiah berarti istem embudayaan
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alaupun tujuan utama sistem itu

adalah membudayakan tanaman pr dukti di masyarakat agar hasilnya mampu untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi k ntribusi ke kas elanda, namun
kenyataannya justru sangat memprihatinkan

2. Pasca Kemerdekaan
a

rde ama
•

ibentuk adan emberantasan
dibentuk berdasarkan

rupsi, anitia Retooling paratur

egara

eadaan ahaya, dipimpin leh enderal

dibantu leh dua rang angg ta yakni r

asuti n dan

amin dan r

eslan

bdulgani

amun ternyata pemerintah pada aktu itu seperti setengah hati menjalankannya
• ejabat pemerintah diharuskan mengisi
da tar kekayaan pejabat negara
ke ajiban pengisian
berdalih agar

rmulir yang disediakan, istilah sekarang

alam perkembangannya kemudian ternyata

rmulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat

rmulir itu tidak diserahkan kepada

ereka

tetapi langsung kepada

residen
•

eberapa re erensi menyatakan bah a pemberantasan k rupsi se ara yuridis baru
dimulai pada tahun

, dengan keluarnya eraturan enguasa

eraturan yang dikenal dengan

iliter

eraturan tentang

rupsi ini dibuat leh penguasa militer aktu, yaitu enguasa

m r

emberantasan

iliter ngkatan arat

dan ngkatan aut
• ahun

melalui eputusan residen

k rupsi kembali digalakkan enderal
enk hankam asab dibantu

leh

ahun

asuti n yang saat itu menjabat sebagai
r

iry n

r dj dikusum

meneruskan kasus kasus k rupsi ke meja pengadilan
dikenal dengan istilah

perasi

, upaya pemberantasan

udhi

ugasnya yaitu

embaga ini di kemudian hari

asarannya adalah perusahaan perusahaan

negara serta lembaga lembaga negara lainnya yang dianggap ra an praktik k rupsi
dan k lusi
•

perasi udhi ternyata pada akhirnya mengalami hambatan

alam kurun

bulan sejak

perasi udhi dijalankan, keuangan negara dapat

diselamatkan sebesar kurang lebih

miliar rupiah, jumlah yang ukup signifikan untuk

kurun

aktu

aktu itu

arena dianggap mengganggu prestise residen, akhirnya

perasi

Budhi dihentikan.
•

ebandri mengumumkan pembubaran
namanya menjadi
residen
ani

mand

perasi udhi yang kemudian diganti
ertinggi Retooling

ekarn menjadi ketuanya serta dibantu leh

parat

ev lusi di mana

ebandri dan etjen hmad

ejarah kemudian men atat pemberantasan k rupsi pada masa itu akhirnya

mengalami stagnasi.
b

rde aru
•

i masa a al rde aru, pemerintah menerbitkan eppres
embentukan im emberantasan

rupsi

ahun

tentang

alam pelaksanaannya, tim tidak bisa

melakukan pemberantasan k rupsi se ara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir
tidak ber ungsi eraturan ini malahan memi u berbagai bentuk pr tes dan dem nstrasi
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mulai tahun
dibentuknya

dan pun aknya di tahun
misi

yang kemudian ditandai dengan

yang bertugas menganalisa permasalahan dalam bir krasi dan

mengeluarkan rek mendasi untuk mengatasinya

mite mpat berangg takan t k h

t k h tua yang dianggap bersih dan ber iba a seperti r
il p dan

j kr amin t

hannes,

asim ,

r

ugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain

epartemen gama, ul g,

aringin,

antrust, elk m, dan ertamina

amun

k mite ini hanya menjadi ma an mp ng , karena hasil temuannya tentang dugaan
k rupsi di ertamina tak diresp n leh pemerintah
•

asih di tahun yang sama, mantan akil presiden pertama
a ana bah a k rupsi telah membudaya di nd nesia

ung atta memun ulkan

adahal, lanjut

telah menjadi perilaku dari sebuah re im baru yang dipimpin
re im ini masih begitu muda

atta, k rupsi

ehart , padahal usia

atta seperti merasakan ita ita pendiri epublik ini telah

dikhianati dalam masa yang masih sangat muda

hli sejarah

i al mengungkapkan,

atta saat itu merasa ita ita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena
k rupsi itu justru seperti diberi asilitas
apapun dengan k rupsi
• etika

aksamana

dikutip dari nti

ud m

adahal menurut dia, tak ada k mpr mi
rrupti n learing

diangkat sebagai

use

angk pkamtib, dibentuklah

perasi ertib dengan tugas antara lain juga memberantas k rupsi
hanya melahirkan sinisme di masyarakat

ak lama setelah

ebijakan ini

pstib terbentuk, suatu

ketika timbul perbedaan pendapat yang ukup tajam antara aksamana
dengan enderal

asuti n

ud m

al itu menyangkut pemilihan met de atau

pemberantasan k rupsi, enderal

ara

asuti n berpendapat apabila ingin berhasil

dalam memberantas k rupsi, harus dimulai dari atas
aksamana ud m

pstib

agar memulai dari dirinya

eliau juga menyarankan kepada

eiring dengan berjalannya

aktu,

pstib pun hilang tanpa bekas sama sekali
•

rde aru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa
aru yang ukup panjang

rde

amun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat

itu berlaku e ekti dan membuat k rupsi sedikit berkurang dari bumi nd nesia
enyambung pidat nya di

ari

ehart mengeluarkan
rupsi

emerdekaan
tahun

gustus

, pemerintahan

tentang emberantasan indak idana

turan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda

maksimum

juta rupiah bagi semua delik yang dikateg rikan k rupsi

undang undang tersebut, d kumen negara

aris garis

esar

esar

elengkapi

aluan

egara

yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas k rupsi
amun pelaksanaan
ke urangan dan keb
sekali dikutip dari nti
•

ini b

r karena pengel laan negara di arnai banyak

ran anggaran negara di semua sekt r tanpa ada k ntr l sama
rrupti n learing

use

rgan rgan negara seperti parlemen yang memiliki ungsi penga asan dibuat lemah
nggaran

ditentukan leh pemerintah sehingga ungsi penga asan tak ada lagi

embaga yudikati pun dibuat serupa leh re im rde aru, sehingga tak ada kekuatan
yang tersisa untuk bisa mengadili kasus kasus k rupsi se ara independen

ekuatan

masyarakat sipil dimandulkan, penguasa rde aru se ara perlahan membatasi ruang
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gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya
•

erikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa
pemberantasan k rupsi dikutip dari nti
ahun

rde

aru berkaitan dengan

rrupti n learing

use

tentang embinaan paratur yang er iba a dan ersih dalam

engel laan egara;
ahun
enertiban
eb

tentang

paratur

ebijakan dan

egara dari

asalah

angkah angkah dalam rangka
rupsi,

enyalahgunaan

ran dan emb r san ekayaan dan uangan

e enang,

egara, ungutan ungutan

iar serta erbagai entuk enyele engan ainnya yang

enghambat elaksanaan

embangunan;
ndang

ndang

eppres
npres

m r

ndang

ahun

tentang indak idana

rupsi;

ahun

tentang elap ran ajak ara ejabat dan

ahun

tentang perasi enertiban;

ndang

m r

ahun

;

tentang indak idana uap

e rmasi
• ada masa pemerintahan residen
tentang engel laan

abibie, mun ul ap

egara yang ersih dan ebas

tentang enyelenggaraan

m r

dan

m r

egara yang bersih dan bebas dari

ahun

, kemudian

membentuk badan badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan k rupsi,
antara lain

im abungan enanggulangan indak idana

emerintah

m r

ahun

,

misi

mbudsman

rupsi dengan
asi nal,

eraturan

misi emeriksa

ekayaan ejabat egara dan beberapa lainnya
• ada masa itu, ada beberapa atatan langkah radikal yang dilakukan leh pemerintahan
us ur alah satunya, mengangkat aharudin
kemudian menjadi aksa

gung

ejaksaan

pa sebagai
gung

langkah k ngkret penegakan hukum k rupsi

enteri ehakiman yang

sempat melakukan langkah

anyak k rupt r kelas kakap yang

diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.
•

i masa pemerintahan

residen

k rupsi semakin mer s t

ega ati,

iba a hukum dalam pemberantasan

ngl merat bermasalah bisa menge

dengan alasan ber bat ke luar negeri
arimutu inivasan, jamsul
dari jeratan eksekusi putusan

ursalim, he

emberian

untuk

h aparat hukum
raj g

ien ing, l l snya amadikun

, pemberian asilitas

angestu,
art n

kepada k ngl merat

yang utangnya ma et, menjadi bukti kuat bah a elit pemerintahan tidak serius dalam
upaya memberantas k rupsi

asyarakat menilai bah a pemerintah masih memberi

perlindungan kepada para pengusaha besar yang n tabene memberi andil bagi
kebangkrutan perek n mian nasi nal
iba a

emerintah semakin lama semakin kehilangan

elakangan kasus kasus k rupsi merebak pula di sejumlah

era

e rmasi

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

17

•

i tengah keper ayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang
seharusnya mengurusi k rupsi, pemerintahan
emberantasan indak idana

ega ati kemudian membentuk

rupsi

misi

embentukan lembaga ini merupakan

ter b san hukum atas mandeknya upaya pemberantasan k rupsi di negara ini ni yang
kemudian menjadi ikal bakal

misi emberantasan

rupsi

• erjalanan panjang memberantas k rupsi seperti mendapatkan angin segar ketika
mun ul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan ke enangan yang jelas untuk
memberantas k rupsi

eskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang

diamanatkan leh ketentuan asal
diubah dengan

m r

m r

ahun

ahun

, pembahasan

merupakan bentuk keseriusan pemerintahan
pemberantasan k rupsi
leh banyak sebab

sebagaimana telah
dapat dikatakan

ega ati

eterlambatan pembahasan

ekarn putri dalam

tersebut dilatarbelakangi

ertama, perubahan k nstitusi yang berimpilkasi pada perubahan

peta ketatanegaraan

edua, ke enderungan legislative heavy pada

ke enderungan tirani

eterlambatan pembahasan

etiga,

salah satunya juga

disebabkan leh pers lan internal yang melanda sistem p litik di nd nesia pada era
re rmasi dikutip dari nti
•

i era residen usil

rrupti n learing

ambang udh y n

use
, visi pemberantasan k rupsi ter ermin

dari langkah a al yang dilakukannya dengan menerbitkan nstruksi residen
ahun

dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan

emberantasan

rupsi

yang disusun

rupsi itu berlaku pada tahun
hukum, pemerintah

usil

mapan, keberadaan
indak

idana

rupsi

appenas

ksi

asi nal

emberantasan

engan menggunakan paradigma sistem

ambang

melalui

leh

en ana

m r

udh y n

ndang undang

diuntungkan sistem hukum yang
m r

ahun

, engadilan

ipik r yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan

internasi nal (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum
nasi nal dan hukum internasi nal dikutip dari nti

18

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

rrupti n learing

use

DAFTAR PUSTAKA

eng bdullah
li,

uhammad

ndrea,

, Komunikasi Korupsi, andung, imbi sa ekatama

edia

, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, akarta

ustaka mani

kema

, Rechtsgeleerd Handwoordenboek, r ningen

n ar, yamsul,

jakarta,

, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan

Tajdid PP Muhammadiyah, akarta, usat tudi gama dan eradaban
ij

lter itgevermaats happij,

ryan

arner

am ah,

amus ukum, terjemahan , andung

, lac s aw ic ionar , eventh diti n,

ndi

, e

eran asan or

si

i in a

ina ipta

est r up

ari

idana, akarta

enerbit

usat ukum idana niversitas risakti
artanti, vi

, Tindak Pidana Korupsi, akarta

u hlisin iadi

inar rafika

, Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis-jenis Korupsi

er adarminta,

, amus Umum Bahasa Indonesia, akarta

er adarminta,

j

asit

alai ustaka

, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris,

enerbit asta, andung
ubekti dan jitr s edibi

, Kamus Hukum, akarta

radnya aramita

ebster tudent i ti nary
ainal bidin dan

immy rathama is adi

, Psikologi Korupsi, andung,

sda

Sumber Internet :
us d ,
ha

dnan
is

eneral

pan,

ro ra

ecen rali a ion ,
i erent

Mana er In or asi
rld

ank http

ecen rali a ion he a ic ea
iesin rg de entrali ati n nglish

rms html

ahayu, min, Analis In or asi ll iah ada
s aramuslim net

li .

sa

o

en asi dan In or asi Il iah I I, http

m re php id

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

19

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

BAB 2

20

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
ahasis a mampu menjelaskan akt r penyebab k rupsi se ara
internal;
ahasis a mampu menjelaskan akt r penyebab k rupsi se ara
eksternal.

POKOK BAHASAN
akt r akt r enyebab

rupsi

SUB POKOK BAHASAN
akt r enyebab nternal
spek i at amak
aya idup

nsumti

ral
akt r enyebab ksternal
spek

sial

spek

litik

spek ukum
spek k n mi
spek rganisasi
akt r enyebab

rupsi dalam erspekti

e ri
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enempatkan k rupsi sebagai masalah keserakahan elite yang telah men

reng itra bangsa

di mata internasi nal, sangatlah ajar apabila kampanye anti kerakusan dijadikan sebagai salah
satu criminal policy non-punitif untuk memberantas k rupsi

anyak akt r, sebagai penyebab

terjadinya k rupsi, tapi sebenarnya berpusat pada satu hal, yakni t leransi terhadap k rupsi
ebih banyak

i ara dan upa ara ketimbang aksi dan empati terhadap prilaku antik rupsi

ntuk itu men ermati akt r penyebab terjadinya k rupsi sangatlah tepat sebagai langkah a al
bergerak menuju pemberantasan k rupsi yang riil
adjar

memaparkan bah a p la terjadinya k rupsi dapat dibedakan dalam tiga

ilayah

besar yaitu ; ertama, bentuk penyalahgunaan ke enangan yang berdampak terjadinya k rupsi
adalah pertama; Mercenery abuse of power, penyalahgunaan

e enang yang dilakukan leh

rang yang mempunyai suatu ke enangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan
ara s g k meny g k, suap, mengurangi standar spesifikasi atau v lume dan penggelembungan
dana (mark up)

enyalahgunaan

e enang tipe seperti ini adalah biasanya n n p litis dan

dilakukan leh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya
edua,

iscre iner a

se o

ower, pada tipe ini penyalahgunaan

e enang yang dilakukan

leh pejabat yang mempunyai ke enangan istime a dengan mengeluarkan kebijakan tertentu
misalnya keputusan

alik ta upati atau berbentuk peraturan daerah keputusan

alik ta

upati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan ka an kel mp k (despotis)
maupun dengan keluarganya (nepotis).
etiga, Idiological abuse of power, hal ini dilakukan leh pejabat untuk mengejar tujuan dan
kepentingan tertentu dari kel mp k atau partainya

isa juga terjadi dukungan kel mp k pada

pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di bir krasi lembaga ekskuti , dimana kelak
mereka akan mendapatkan k mpensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut p litik
balas budi yang li ik

rupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini

semua elemen yang mendukung telah mendapatkan k mpensasi
raian diatas berkenaan dengan tindak pidana k rupsi, namun sebenarnya k rupsi tidak hanya
dalam bentuk tindak pidana k rupsi tetapi termasuk didalamnya adalah prilaku k rup atau
tindakan k rupti
pabila disederhanakan penyebab k rupsi meliputi dua akt r yaitu akt r internal dan akt r
eksternal

akt r internal merupakan penyebab k rupsi yang datang dari diri pribadi sedang

akt r eksternal adalah akt r penyebab terjadinya k rupsi karena sebab sebab dari luar
akt r internal terdiri dari aspek m ral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu,
aspek sikap atau perilaku misalnya p la hidup k nsumti dan aspek s sial seperti keluarga yang
mend r ng sese rang untuk berperilaku k rup
akt r eksternal bisa dila ak dari aspek ek n mi misalnya pendapatan atau gaji tidak
men ukupi kebutuhan, aspek p litis misalnya instabilitas p litik, kepentingan p litis, meraih dan
mempertahankan kekuasaan, aspek managemen
transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya

rganisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan
ujud perundang undangan dan lemahnya

penegakkan hukum serta aspek s sial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung
perilaku antik rupsi
berdiri sendiri
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enyataan ini memperlihatkan bah a k rupsi bukanlah peristi a yang

akt r akt r penyebabnya bisa dari internal pelaku pelaku k rupsi, tetapi bisa
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juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang k ndusi bagi sese rang untuk melakukan k rupsi
ejalan dengan paparan diatas menurut

r

arlit

ar

n

akt r penyebab

sese rang melakukan tindakan k rupsi yaitu akt r d r ngan dari dalam diri sendiri keinginan
hasrat kehendak dan sebaginya dan akt r rangsangan dari luar misalnya d r ngan dari teman
teman, adanya kesempatan dan kurang k ntr l
ahardj

al itu searah dengan pendapat

atjipt

yang menyatakan bah a tindakan k rupsi merupakan tindak kejahatan yang

terjadi akibat penyele engan

e enang atau tanggung ja ab

erilaku k rupsi menyangkut

berbagai hal yang bersi at k mpleks, namun akt r akt r penyebabnya bisa dari internal pelaku
k rupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang k ndusi untuk melakukan k rupsi
akt r eksternal
ada titik ini pen arian akar penyebab k rupsi tidak hanya perlu tetapi adalah suatu keharusan
agar

bat yang diberikan akan bekerja dengan tepat

k rupsi dapat dikel mp kkan menjadi dua, yaitu

ekali lagi se ara garis besar penyebab

akt r internal dan akt r eksternal

A. FAKTOR PENYEBAB INTERNAL
akt r nternal, merupakan akt r pend r ng k rupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu
akt r internal dapat diperin i menjadi

1. Sifat tamak/rakus manusia
i at tamak merupakan si at yang berasal dari dalam diri setiap individu

al itu terjadi

ketika sese rang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah
merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki e ara bahasa tamak berarti rakus hatinya
edang menurut istilah tamak adalah inta kepada dunia harta terlalu berlebihan tanpa
memperhatikan hukum

ari makna tersebut bisa di ahami, bah a tamak adalah sikap

rakus terhadap hal hal yang bersi at kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal
dan haram

amak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak

banyaknya yang dipi u

leh inta harta se era berlebihan, seringkali juga dipi u

interaksi dalam pergaulan dengan p la hidup hed nisme dan k nsumti

leh

rupsi adalah

kejahatan rang pr esi nal yang rakus udah berke ukupan, tapi serakah

2. Gaya hidup konsumtif
ada era m dern ini, terutama kehidupan dik ta k ta besar merupakan hal yang sering
mend r ng terjadinya gaya hidup k nsumti

leh karena itu, apabila erilaku k nsumti

tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka
peluang sese rang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya
satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan k rupsi

eni hi

alah

hmae dalam karyanya

The End of the Nation State, selain mengungkapkan kian meredupnya keutamaan aham
negara bangsa (nation state), juga bertujuan untuk mendidkusikan mengenai pengel laan
kepentingan nasi nal dalam semangat dan visi yang baru, yaitu gl bal visi n
leh

isi gl bal,

hmae dilukiskan sebagai suatu peradaban yang bersi at tanpa batas (bordeless
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world)

enurutnya empat

(investment, industry, information technology and individual

consumer), telah menjadi akt r penentu hadirnya peradaban baru itu
yang leh

uatu peradaban

berts n dianggap mengarah pada k mpresi dunia dan intensifikasi kesadaran

dunia se ara keseluruhan

3. Moral
ese rang yang mempunyai m ral lemah enderung mudah terg da untuk melakukan
tindakan k rupsi

daan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, ba ahan, atau

pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan k rupsi ehingga dapat dikatakan
bah a dari aspek m ral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap
atau perilaku misalnya p la hidup k nsumti dan aspek s sial seperti keluarga yang dapat
mend r ng sese rang untuk berperilaku k rup

B. FAKTOR PENYEBAB EKSTERNAL
1. Aspek Sosial
erilaku k rupsi dapat terjadi karena d r ngan keluarga aum behavi ris mengatakan bah a
lingkungan keluargalah yang se ara kuat memberikan d r ngan bagi rang untuk k rupsi dan
mengalahkan si at baik sese rang yang sudah menjadi traits pribadinya

ingkungan dalam

hal ini justru memberikan d r ngan dan bukan memberikan hukuman pada rang ketika ia
menyalahgunakan kekuasaannya
pa bila akt r internal sangat berhubungan dengan si at dan dari diri manusia tersebut, maka
akt r ksternal, merupakan akt r pemi u terjadinya tindakan k rupsi yang berasal dari luar
diri pelaku akt r eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu
alam sebuah

rganisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik

rganisasi, yang berdampak pula pada k rupsi dalam sebuah rganisasi sering kali ditutup
tutupi

kibat sikap tertutup ini, k rupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang

dalam berbagai bentuk

en ermati realita yang demikian maka sikap masyarakat yang

berp tensi memberi peluang perilaku k rupsi antara lain
a

ilai nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya k rupsi

isalnya

masyarakat menghargai sese rang karena kekayaan yang dimilikinya
b

asyarakat menganggap bah a k rban yang mengalami kerugian akibat k rupsi adalah
egara

adahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami leh masyarakat sendiri

nt hnya akibat k rupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan
transp rtasi umum menjadi terbatas misalnya
asyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku k rupsi etiap tindakan
k rupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam
k rupsi sehari hari dengan ara ara terbuka namun tidak disadari
d

asyarakat kurang menyadari bah a k rupsi dapat di egah dan diberantas bila
masyarakat ikut akti dalam agenda pen egahan dan pemberantasan k rupsi
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2. Aspek Politik
arus diakui, bah a semakin maraknya praktik k rupsi di negeri ini tidak hanya karena
ink nsistensi internal dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tumpang tindihnya
ke enangan lembaga penegak hukum uga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat
pelaksananya, namun disadari atau tidak sebenarnya k rupsi dipahami se lah mendarah
daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai bir krasi serta hubungan hubungan
p litik dan ek n mi dalam berbagai level
jelas memperlihatkan tragedi keadaban
keadaban, dan kemanusiaan

ituasi demikian di tanah air, dengan sangat
eadaan sangat bertentangan dengan keadilan,

etika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum

dilakukan tanpa sungkan leh elit p litik, dan realitas k rupsi terjadi di setiap ruang serta
penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi

ada kenyataan yang demikian maka ruang p litik

merupakan salah satu sarana melakukan k rupsi

al ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas

p litik atau ketika p litisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya
erujuk pendapat ahardj

bah a k ntr l s sial adalah suatu pr ses yangdilakukan

untuk mempengaruhi rang rang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat
ntr l s sial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan
penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang di rganisasikan se ara
p litik, melalui lembaga lembaga yang dibentuknya

engan demikian instabilitas p litik,

kepentingan p litis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat p tensi menyebabkan
perilaku k rupsi
ari sisi m ral p litik, k ntr l s sial terhadap pejabat publik bukanlah pers alan b leh atau
tidak b leh, tetapi suatu keharusan sumsi dasarnya adalah, bah a sebuah negara dem krasi
harus menjunjung tinggi m ralitas p litik
rakyat

pemerintah merupakan pelaksana kehendak

alam segi ini, adalah hal yang sangat

ajar kalau rakyat meminta penjelasan

dan pertanggungja aban se rang pejabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan
kekuasaan.
ak rakyat mengevaluasi pemerintahnya, merupakan pengeja antahan kesadaran tentang
pentingnya akses bagi sebanyak mungkin rakyat untuk ikut terlibat dalam segala hal yang
menyangkut kepentingannya sebagai pemilik negeri

i sini, hak rakyat untuk mempr tes

ketidakberesan penyelenggara negara yang karena satu dan lain hal dianggap merugikan,
adalah sesuatu yang sah
per akilan

rmal

akyat berhak menggunakan berbagai saluran, baik lembaga
maupun saluran in rmal seperti

engan demikian, aksi

memb ngkar dugaan suap dan k rupsi yang dilakukan leh knum knum pemerintah
merupakan ujud kesadaran yang demikian itu ehingga aksi atau lebih tepat, k ntr l publik
yang dilakukan

, mestinya diabadikan sebagai t nggak pembersihan k rupsi, bukan

harus ditanggapi sebagai penyerangan terhadap

iba a pemerintah ekalian ir ni tersebut

terjadi, karena selama ini p la hubungan p litik antara pemerintah dan rakyat bersi at semu
belaka

engan kata lain, dem krasi di mata kaum elit, sering hanya bermakna sebatas upaya

memper leh kekuasaan yang berasal dari rakyat , dan bukan perkara bagaimana mengel la
kekuasaan untuk rakyat

eadaan kian diperparah dengan menguatnya keyakinan bah a

p litik adalah arena taruhan untuk memper leh keuntungan yang lebih besar

i sini, jalan
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bagi money politics terbuka lebar dengan resik makin tergerusnya nilai ke ajiban dalam
sebuah jabatan p litik

erkait hal itu erren e

p litik uang sebagai se o

one and

mes

memberikan gambaran bah a

a erial enefi s in he

rs i o

oli ical in

ence

menggunakan uang dan keuntungan material untuk memper leh pengaruh p litik
isamping itu penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, k ngsi
antara penguasa dan pengusaha, kasus kasus pejabat ank nd nesia dan
ek n mi pada re im lalu dan pemberian ek melan

enteri di bidang

ng yang sering dibi arakan merupakan

sederet kasus yang menggambarkan aspek p litik yang dapat menyebabkan kasus k rupsi
and y
Melalui kalkulasi cos and enefi hitungan untung rugi , para pemimpin hasil pr duk money
politics itu tidak akan terlalu perduli pada nasib rakyat yang menyumbang kemenangan sang
t k h, karena harga mereka sudah dibayar lunas,

alaupun sangat murah

eduli atau tidak

peduli pada nasib pemilih, bukan lagi s al ke ajiban tetapi melulu perkara rela atau tidak
rela nilah yang menjadi salah satu penjelasan mendasar mengapa para pimpinan seperti itu
tidak terlalu

n ern pada ke ajiban untuk mengurus kepentingan rakyat

aya rusak money politics, tidak hanya terlihat dalam kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga
tampak terang benderang dalam perilaku saat kampanye
sini kemari dengan mengeluarkan banyak sekali dana

ara al n pemimpin berkelana

alau tidak jelas dari mana datangnya

bagi kemenangan partai dan kemenangan diri mereka sendiri, namun hanya sedikit sekali
yang se ara sungguh sungguh menyampaikan paket pr gram yang harus mereka
saat memerintah

ujudkan

ereka hanya berusaha memenangkan diri, tapi bukan memenangkan ita

ita p litik untuk kesejahteraan rakyat mereka
egitulah, dengan berbagai kemampuan, mereka sangat bersemangat tampil dengan
meman aatkan iklan dan balih berukuran raksasa dengan jumlah yang kadang kadang tak
terhitung, namun tidak pernah kita lihat stiker seke il apapun mengenai tragedi yang dialami
rakyat akibat ketidakpedulian sang t k h serta kebijakan yang tidak memihak rang ke il
egiatan kampanye, justru memperlihatkan kesibukan yang luar biasa dari sang t k h dan
tim suksesnya mengiming imingi dan membujuk al n pemilih dengan berbagai pemberian
sebagai k mpensasi suara nilah yang
manipulati

leh

ra ken disebut tipe pemimpin agresi

ada tipe pemimpin seperti ini, si pemimpin memahami betul kelemahan

dan keterbatasan rakyat

api sayangnya, tidak seperti yang seharusnya dilakukan

leh

se rang pemimpin, yaitu merubah kelemahan menjadi kekuatan melalui stimuli kebijakan
pemberdayaan

ebaliknya, kelemahan kelemahan tersebut justru dimanipulasi

pemimpin untuk melayani kepentingannya sendiri
untuk menge

leh si

elebihan si pemimpin diman aatkan

h, mempedaya, dan memb d hi rang rang yang semestinya dilayaninya

e rang pemimpin yang agresi manipulati , tidak pernah menghargai dan memperlakukan
rang sebagai subjek

eperti kata

artin uber, hubungan antara si pemimpin dan yang

dipimpin tidak terjalin dalam kerangka relasi ”I-You” melainkan ”I-It”
subjek , melainkan subjek byek

ukan relasi subjek

ang pemimpin menjadi subjek , sedangkan rakyat adalah

byek
litgaard

mendefinisikan k rupsi sebagai suatu bentuk pembayaran ilegal kepada

agen publik untuk memper leh man aat yang mungkin tidak pantas, atau penyalahgunaan
jabatan publik untuk kepentingan pribadi
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rupsi menjadi sebuah en mena gl bal yang

memengaruhi semua aspek kehidupan s sial, ek n mi dan p litik
memperkirakan bah a lebih dari

milyar atau sekitar

dari

rld

ank

dunia setiap tahun

hilang dikarenakan k rupsi
eadaan yang demikian itu tentu harus diakhiri
membahu membangun k munitas

eluruh k mp nen bangsa harus bahu

inta kasih, dalam rangka bebas k rupsi

munitas

masyarakat yang dihuni anak anak negeri yang memiliki empati, terd r ng memberi yang
terbaik bagi bangsa, mampu mempratekkan kebajikan, selalu hidup terh rmat, pantang
melukai rang lain, tidak menahan apa yang menjadi hak rang lain, serta murah hati dan
inta sesama

3. Aspek Hukum
ukum bisa menjadi akt r terjadinya k rupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek
perundang undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum

al lain yang

menjadikan hukum sebagai sarana k rupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah
ditemukan aturan aturan yang diskrimati dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan
tegas sehingga menumbulkan multi ta sir, serta terjadinya k ntradiksi dan overlapping
dengan aturan lain

alam k nteks penegakan hukum,

ekant

unsur yang mempengaruhi pr ses penegakan hukum, yakni
akt r aparat penegak hukum,
hukum tersebut,

menyebut lima
akt r hukum itu sendiri,

akt r sarana atau asilitas yang mendukung penegakan

akt r masyarakat, dan

akt r budaya ika dikaitkan dengan skema

dari a ren e riedman, maka pr ses penegakan hukum yang dikatakan

ekant tersebut

men akup seluruh sub sistem hukum, yakni legal substance, legal structure, dan legal culture
riedman

Legal substance dalam skema riedman, adalah sama dengan akt r

hukum dalam kateg ri

ekant , legal structure men akup kelembagaan hukum, struktur

rganisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum edangkan
legal culture meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum,
baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya
ubstansi atau aturan hukum, merupakan titik a al pr ses penegakan hukum

turan

itulah yang menjadi ped man aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum
leh karena itu, sampai derajat tertentu, mutu suatu peraturan akan menentukan pr ses
penegakannya

da sejumlah pers alan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan

hukum tersebut, antara lain apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan
peraturan tersebut ukup jelas dan tegas (lex certa), apakah tidak terjadi k ntradiksi dan
verlapping antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang
e uivalen dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai
dengan realitas s sial yang ada
an

rn dalam ahardj

, berpendapat bah a tujuan tujuan yang dirumuskan

dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada
pelaksananya untuk menambahkan mena sirkan sendiri dalam k nteks situasi yang ia hadapi
enyangkut akt r aparat, berarti berbi ara tentang akt r manusia yang akan menerapkan
hukum tersebut

i sini, pers alannya adalah sejauhmana aparat penegak hukum merasa

terikat pada peraturan yang ada, sejauhmana sinkr nisasi penugasan penugasan yang
diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan e enangnya se ara tepat, sejauhmana
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tingkat kapabilitas, integritas, dan k mitmen aparat tersebut, sampai batas manakah petugas
diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum se ara tepat dan k ntekstual,
dan teladan ma am apakah yang harus ditunjukan aparat kepada masyarakat agar mereka
dapat diper aya
enurut an

rn, terdapat beberapa akt r yang turut bekerja dalam diri se rang petugas

hukum sebagai manusia, yaitu akt r kepribadian, asal usul s sial, kepentingan ek n mi,
keyakinan p litik, serta pandangan hidupnya

ahardj

akt r sarana dan

prasaran, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelan aran
pr ses penegakan hukum

erdapat sejumlah pers alan menyangkut sarana dan prasarana

dimaksud, antara lain apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana
yang tersedia peralatan, keuangan, dll masih ukup memadai dan masih dapat dipakai,
apakah sarana yang ada telah digunakan se ara e ekti , dan sarana sarana apakah yang
perlu diadakan untuk mendukung pr ses penegakan hukum

akt r rganisasi dan bir krasi,

terkait dengan tekanan tekanan ke rganisasian dan kelembagaan dalam pr ses penegakan
hukum

a ren e riedman mengk nstantasi bah a lembaga lembaga hukum mempunyai

perkiraan perkiraannya sendiri mengenai apa yang n rmal dalam hubungan dengan beban
pekerjaannya

riedman

embaga lembaga hukum sebagai lembaga m dern

yang disusun se ara bir kratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersi at rasi nal
ek n mis, yakni berusaha memper leh hal hal yang menguntungkan rganisasinya sendiri,
serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan rganisasi

ahardj

en mena tersebut dapat dilihat sebagai k nsekuensi l gis dari l gika sebuah
bir krasi atau rganisasi, yaitu bsesi pada peningkatan efisiensi yang bersi at administrati ,
ke epatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan pers nalia
ekalian efisiensi tersebut bertujuan untuk ptimalisasi administrasi bir krasi se ara ketat
eter

lau

eyer

,

akt r masyarakat, terkait dengan pers alan pers alan

seperti apakah arga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka
tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan
apakah mereka per aya pada hukum
nal g dengan skema te retis tersebut, se ara lebih perasi nal dapat dikatakan bah a,
akt r akt r yang p tensial menghambat pr ses penegakan hukum dapat berasal dari lima
sumber, yakni
prasarana,

turan hukum itu sendiri,

parat penegak hukum,

rganisasi kelembagaan hukum apakah policy dari

arana dan

rganisasi rganisasi

penegak hukum mendukung tidak mendukung penegakan supremasi hukum ,

asyarakat

apakah masyarakat memiliki m tivasi mendukung tegaknya hukum
engan demikian, dapat dikatakan bah a upaya penegakan hukum, utamanya terhadap
k rupsi haruslah k mprhensi

mp nen regulasi perundang undangan akan dipengaruhi

leh k mp nen struktural aparatur hukum dan k mp nen kultural budaya hukum
masyarakatnya

elemahan dalam upaya penegakan hukum yang disebabkan leh lemahnya

k mp nen k mp nen sistem hukum tersebut di atas, akan berdampak tidak baik atau paling
tidak justeru akan menjadi akt r krimin gen
emadukan peraturan dan kenyataan se ara adil, bukanlah pekerjaan mudah

uatu

kenyataan yang biasanya bersi at spesifik, tidak selalu bisa dipasang se ara tepat dalam
bingkai suatu aturan yang biasanya sangat umum elain itu kenyataan yang yang terjadi,
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a apkali bukanlah kenyataan hitam putih

idak jarang dalam dunia riil, harus menghadapi

kenyataan dan keadaan di mana pertimbangan pertimbangan benar salah berdasarkan
aturan hukum tidak selalu men l ng

enyataan atau keadaan di mana keputusan harus

diambil dengan amat memperhitungkan k nteks yang ada

egitu k mpleksnya kenyataan

sehingga hampir mustahil memper leh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan
pertimbangan legalistik semata
alam k nteks nd nesia, kesulitan itu kian terasa karena banyak peraturan yang sudah
ketinggalan

aman

erhampar begitu banyak kenyataan dan pers alan yang se ara

redaksi nal sulit ditemukan dalam teks teks aturan yang ada ika pun ada aturannya, banyak
yang kurang aspirati terhadap kepentingan rakyat

elum lagi tumpukan peraturan yang

saling k ntradikti dan tumpang tindih di sana sini
arena itu, kehadiran pelaku hukum yang ari dan kreati , mutlak perlu untuk memandu
pena siran yang kreati terhadap aturan aturan yang demikian itu e rang pelaku hukum ari
dan ber sandar pada keadilan hakiki , berusaha men ari dan menemukan keadilan dalam batas
dan di tengah keterbatasan kaidah kaidah hukum yang ada tu pula sebabnya, ke erdikan
dan keari an pelaku hukum menyelami r h sebuah peraturan, serta kemampuan menentukan
se ara tepat keutamaan suatu kepentingan kebutuhan s sial yang harus dilayani leh hukum,
merupakan kekuatan kun i dari penegakan hukum
arena itu, praktik penegakan hukum seharusnya lebih mengandalkan kebijaksanaan para
pelaku hukum, yaitu hakim, p lisi, jaksa, dan penga ara dalam memaknai hukum kini dan di
sini

akim, p lisi, jaksa, dan penga ara yang sebenarnya menjadi ujung t mbak perjuangan

penegakan hukum

ntuk me ujudkan penegakan hukum pr gresi , mereka harus bertindak

sebagai a creative lawyer.
ari merekalah diharapkan lahir keputusan yang berkualitas yurisprudensial

keputusan

bermutu yang pantas jadi rujukan untuk memandu perubahan hukum se ara pr gresi
anpa panduan itu, hukum pr gresi akan sulit ter ujud

i tengah kebanyakan

rang

termasuk aparat penegak hukum dikuasai sikap pragmatis nai , bisa saja kebebasan
yang diberikan hukum pr gresi itu disalahgunakan untuk menabrak hukum itu sendiri demi
sebuah kemungkaran

ada titik inilah gerakan penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam

perjuangan me ujudkan gerakan penegakan hukum yang antik rupsi

4. Aspek Ekonomi
akt r ek n mi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya k rupsi

al itu dapat dilihat

ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak ukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka
sese rang berp tensi melakukan tindakan k rupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan
e ara te ri

arl

ar menyatakan se ara rin i menjelaskan betapa hebatnya pengaruh

kuasa ek n mi terhadap kehidupan manusia

ebih jauh ia mengatakan, bah a siapapun

yang menguasai ek n mi, maka akan menguasai manusia
dikendalikan

leh m ti m ti ek n mi

ba ah yang memberi bentuk dan
itu, sistem p litik,

eluruh tindak tanduk manusia

alam masyarakat, ek n mi merupakan struktur

rak pada semua yang ada pada struktur atas

leh karena

rak budaya, bahkan struktur masyarakat, sebenarnya tidak lain adalah

erminan belaka dari sistem ek n mi yang ada di baliknya

idak ada satupun peristi a
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sejarah di dunia ini, yang tidak dapat dijelaskan dengan kateg ri kateg ri kepentingan
ek n mi erang, rev lusi, pember ntakan, bahkan penjajahan selalu mempunyai m ti m ti
ek n mi

alam kehidupan sehari hari kita sering jumpai, tentang betapa kuatnya pengaruh

ek n mi itu dalam hidup dan sikap masyarakat

etidakstabilan p litik dan pertumbuhan

ek n mi yang rendah, dan akibatnya adalah hak hak dem kratis menjadi p rak p randa
akt r ek n mi sering dianggap sebagai penyebab utama k rupsi

embangunan ek n mi

melalui pendidikan, adanya kelas pen iptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu
terkuat untuk mengurangi k rupsi di banyak studi
au mann dan

ray

reisman

; aldam

ebaliknya,

berpendapat bah a tingkat k rupsi yang lebih rendah akan

berdampak pada pembangunan ek n mi yang tinggi, bukan dari pendapatan yang tinggi
untuk mengurangi k rupsi

ada negara negara dengan kekayaan sumber daya alam yang

besar ditermukan se ara signifikan lebih k rup, karena mena arkan kesempatan yang lebih
besar untuk k rupsi
la kburn et al

des dan i ella

; eite dan

eidman

;

yl as n

, k rupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan

memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan

amun, beberapa rang

menganggap bah a k rupsi digunakan sebagai oiling the wheel untuk bir kasi, terkadang
k rupsi juga dapat berman aat bagi perek n mian
an i

dan uriev

untingt n

; ui

ebaliknya,

mengklaim bah a k rupsi dapat menimbulkan biaya bir krasi

yang besar

5. Aspek Organisasi
rganisasi dalam hal ini adalah

rganisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem

peng rganisasian lingkungan masyarakat

rganisasi yang menjadi k rban k rupsi atau di

mana k rupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya k rupsi karena membuka peluang
atau kesempatan terjadinya k rupsi

unggal,

spek aspek penyebab k rupsi dalam

sudut pandang rganisasi meliputi
a

urang adanya sikap keteladanan emimpin
emimpin adalah panutan bagi ba ahannya
merupakan

b

pa yang dilakukan

leh pemimpin

nt h bagi ba ahannya

idak danya ultur udaya rganisasi yang enar
rganisasi harus memiliki ujuan

rganisasi yang

kus dan jelas

ujuan rganisasi ini

menjadi ped man dan memberikan arah bagi angg ta rganisasi dalam melaksanakan
kegiatan sesuati tugas dan ungsinya

ata ara pen apaian tujuan dan ped man tindakan

inilah kemudian menjadi kultur budaya rganisasi ultur rganisasi harus dikel la dengan
benar, mengikuti standar standar yang jelas tentang perilaku yang b leh dan yang tidak
b leh

eluang terjadinya k rupsi apabila dalam budaya rganisasi tidak ditetapkan nilai

nilai kebenaran, atau bahkan nilai dan n rma n rma justru berkebalikan dengan n rma
n rma yang berlaku se ara umum n rma bah a k rupsi adalah tindakan yang salah
urang

emadainya istem kuntabilitas

alam sebuah rganisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan
dalam ren ana kerja dan target pen apaiannya
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pabila

rganisasi tidak merumuskan

tujuan, sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan
pengukuran kinerja.
d

elemahan istem engendalian

anajemen

engendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran k rupsi
dalam sebuah

rganisasi

emakin l nggar lemah pengendalian manajemen sebuah

rganisasi semakin terbuka peluang k rupsi angg ta atau pega ai di dalamnya
erkait dengan itu yman

rter

menyebut lima ungsi penting dalam

ujuan

rganisasi or ani a ional oals
focus attention perhatian yang

kus ;

provide a source of legitimacy menyediakan

sumber legitimasi ;
a ec he s r c re o he or ani a ion mempengaruhi struktur rganisasi ;
serve as a standard pelayanan standar ;
ro ide cl es a o

he or ani a ion memberikan petunjuk tentang rganisasi

Focus attention, dapat dijadikan

leh para angg ta sebagai sema am Guideline untuk

memusatkan usaha usaha dan kegiatan kegiatan angg ta angg ta dan rganisasi sebagai
kesatuan

elalui tujuan rganisasi, para pangg ta dapat memiliki arah yang jelas tentang

segala kegiatan dan tetang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka
rganisasi

indak tanduk atas kegiatan dalam

rganisasi,

leh karenanya senantiasa

ber rientasi kepada tujuan rganisasi, baik disadari maupun tidak
dasar legitimasi atau pembenaran tujuan

alam ungsinya sebagai

rganisasi dapat dijadikan

leh para angg ta

sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindak tindakan dan keputusan keputusannya
ujuan

raganisasi juga ber ungsi menyediakan ped man ped man praktis bagi para

angg tanya

alam

ungsinya yang demikian tujuan

rganisasi menghubungkan para

angg tanya dengan berbagai tata ara dalam kel mp k a ber ungsi untuk membantu para
angg tanya menentukan ara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu
tindakan

tandar tindakan itulah yang akan menjadi t l k ukur dalam menilai b b t suatu

tindakan

al itu dikarenakan sebuah rganisasi dapat ber ungsi dengan baik, hanya bila

angg tanya bersedia mengintegrasikan diri di ba ah sebuah p la tingkah laku yang n rmati ,
sehingga dapat dikatakan bah a kehidupan bersama hanya mungkin apabila angg ta
angg ta bersedia mematuhi dan mengikuti aturan permainan yang telah ditentukan

i

sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memi u perilaku k rup

C. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORI
akt r internal dan akt r eksternal penyebab k rupsi apabila dielab rasi dalam k nsep
atau te ri, biasa kenal dengan te ri
l gne

l gne

, yaitu Greedy

ebutuhan dan Exposure pengungkapan

, atau

te ri yang dihadirkan

leh a k

eserakahan , Opportunity kesempatan , Need
eserakahan dan kebutuhan merupakan akt r

internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan merupakan akt r eksternal

te ri

memberikan gambaran bah a
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•

ese rang akan melakukan k rupsi karena memang manusia pada dasarnya serakah, tak
pernah merasa puas

al ini terbukti para k rupt r di negri ini tak pernah b san menimbun

kekayaan sampai pada akhirnya teruangkap kasusnya tertangkap tangan idak pernah ada
kata ukup dalam diri k rupt r
•

akt r internal kedua adalah kebutuhan, dimana sese rang harus melakukan k rupsi karena
terdesak kebutuhan hup, misalnya harus membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan dan
sebagainya

•

ila kedua

akt r internal tersebut mun ul, kemudian kesempatan (opportunity)

memungkinkan, maka terjadilah k rupsi, pen urian, penyele engan yang merugikan
keuangan negara dan akibatnya antara lain adalah kemiskinan dan keterbelakangan
masyarakat
•

ndisi tersebut mengharuskan akt r terakhir yaitu Exposure pengungkapan

isini kasus

tidak hanya diungkap tetapi juga lebih luas yaitu penegakan hukum law enforcement se ara
k nsinten

e rang k rupt r harus dihukum berat sesuai dengan kesalahnnya sehingga

memberikan e ek jera bagi yang lain
alam banyak hal k ruppt r adalah rang yang tidak puas akan keadaan dirinya Opportunity,
merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan k rupsi, yang bisa diperluas
keadaan rganisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan
bagi sese rang untuk melakukan ke urangan Need, yaitu sikap mental yang tidak pernah
merasa ukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai Exposure, merupakan
hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku k rupsi yang diharapkan memberikan e ek
jera bagi pelaku maupun rang lain
alam perspekti te ri lain, Culltural determinisme sering dipakai sebagai a uan ketika
mempelajari penyebab terjadinya k rupsi

ebagai mana ungkapan i na

berts n nape

bah a penjelasan kultural praktik k rupsi di nd nesia di hubungkan dengan bukti
bukti kebiasaan kebiasaan kun

rang ja a adahal bila dirulut perilaku k rup pada dasarnya

merupakan sebuah en mena s si l gis yang memiliki implikasi ek n mi dan p litik yang
terkait dengan jabaran beberapa te ri
perkenalkan leh
mana dikutip

bert

ert n

and y

e ri tersebut antara lain means-end scheme yang di

alam te ri yang di t k hi leh

bert

ert n ini sebagai

ini dinyatakan bah a k rupsi merupakan suatu perilaku

manusia yang diakibatkan leh leh tekanan s sial, sehingga menyebabkan pelanggaran
n rma n rma
er ri lain yang menjabarkan terjadinya k rupsi adalah te ri
dikembangkan leh mile urkheim
sebenarnya bersi at pasi dan dikendalikan

lidaritas

sial yang

te ri ini memandang bah a atak manusia
leh masyarakat

lidaritas s sial itu sendiri

memang merupakan unit yang abstrak mile urkheim berpandangan bah a individu se ara
m ral, netral dan masyarakatlah yang men iptakan kepribadiannnya
alam psik l gi ada dua te ri yang menyebabkan terjadinya k rupsi, yaitu te ri medan
dan te ri i fi e ersonali

enurut e in dalam ar

n ,

te ri medan adalah

perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara akt r kepribadian (personality)
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dan lingkungan (environment) atau dengan kata lain lapangan kehidupan sese rang terdiri
dari rang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan keji aan (psikologis) yang ada
padanya

elalui te ri ini, jelas bah a perilaku k rupsi diapat dianalisis maupun diprediksi

memiliki dua psi m ti yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu pelaku yang
saling mengkait.
e ri yang kedua adalah te ri i fi e ersonali
,

i

fi e

ersonali

sta dan

rae dalam eist

eist,

merupakan k nsep yang mengemukakan bah a kepribadian

sese rang terdiri dari lima akt r kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism,
openness, dan conscientiousness.
alam te ri kebutuhan

asl

, demikian dikatakan ulistyant r

k rupsi seharusnya

hanya dilakukan leh rang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling ba ah dan l gika
lurusnya hanya dilakukan leh k munitas masyarakat yang pas pasan yang bertahan hidup,
bukan justru dilakukan
en ermati te ri

leh rang kaya, pendidikan tinggi

asl

bah a k rupsi seharusnya dilakukan leh rang yang memang

kekurangan se ara ek n mi api realitanya

rupsi, bukan kejahatan arungan rang lapar

ukan pula kejahatan serampangan rang rang amatiran
enefi

ara pelaku bernaluri “cost and

erjadi hitung hitungan resik di situ arena itu k rupsi merupakan kejahatan rang

pr esi nal yang rakus

udah berke ukupan, tapi serakah

k rupsi adalah perbuatan rang tamak
dan sangat berbahaya

iranya perlu diingat bah a

engan akta tersebut k rupt r adalah rang ter ela

rupsi yang mereka lakukan mengakibatkan ben ana kemanusiaan,

kemiskinan, kematian, ben ana, ke elakaan laut udara darat, krisis listrik, gisi buruk, buta
huru , dan pengangguran

ahkan dapat berakibat pada terkuburnya negara dan bangsa ini

untuk selamanya idak ada salahnya jika perbuatan mereka kita ketamakan ita bisa la an
k rupsi di ba ah bendera anti rang tamak dan anti ketamakan di m ini harus ditularkan
ke seluruh lapisan masyarakat untuk memberi e ek ela dan rasa malu pada pelaku dan
sekaligus memberi penyadaran pada publik
nited

ati ns

nventi n gainst

untuk mela an k rupsi

rrupti n, tahun

memuat sejumlah rek mendasi

eberapa di antaranya penting diperhatikan dalam upaya kita

memberantas k rupsi di tanah air, karena kita belum maksimal melakukan semua itu
ertama, memberantas k rupsi tidak hanya terbatas pada pelarangan k rupsi, tapi juga
pelarangan penyuapan transnasi nal, penyuapan pengurangan pajak, transparansi dalam
pengadaan barang jasa pemerintah, bantuan hukum yang saling menguntungkan, anti money
laundering dan pemulihan aset.
edua, terkait dengan money laundering, perlu melembagakan regulasi d mestik yang
k mprehensi dan re im penga asan terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan
n n bank, termasuk rang dan badan hukum yang menyediakan jasa

rmal atau in rmal

untuk transmisi uang atau barang hasil kejahatan
etiga, semua administrasi, regulasi, penegakan hukum, dan badan lainnya yang diperuntukan
bagi upaya pemberantasan k rupsi, harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan
pertukaran in rmasi pada tingkat internasi nal dan nasi nal
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eempat, dalam mempersempit ruang k rupsi, maka perlu pr gram nyata untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi, serta peningkatan integritas dunia peradilan
elima, dalam sekt r s asta, perlu upaya peningkatan kerja sama antara lembaga penegakan
hukum dan entitas s asta, k ntr l internal akuntansi yang tepat, membangun kerangka kerja
penga asan yang layak bagi institusi institusi keuangan, mempr m si transparansi di antara
entitas s asta, pen egahan penyalagunaan pr sedur publik yang mengatur entitas s asta,
dan melaksanakan pembatasan terhadap aktivitas pr esi nal dari mantan pejabat publik
ukan hal yang terlalu sulit untuk me ujudkan semua itu, jika memang sungguh sungguh
berkehendak mengelinir k rupsi
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
ahasis a mengetahui akibat perbuatan k rupsi;
ahasis a memiliki empati pada k rban dari perbuatan k rupsi;
ahasis a bersedia untuk tidak melakukan perbuatan k rupsi

POKOK BAHASAN
ampak masi k rupsi

SUB POKOK BAHASAN
A. Dampak Korupsi
ampak k n mi
ampak

sial dan emiskinan

asyarakat

ampak ir krasi emerintahan
ampak erhadap

litik dan em krasi

ampak terhadap enegakan ukum
ampak erhadap ertahanan dan eamanan
ampak kibat erusakan ingkungan
ampak erhadap etahanan udaya dan eligiusitas

B. Era Digital dan Dampak Pada Penanggulangan Korupsi
eningkatnya ualitas ejahatan

rupsi

ermisi me kibat aparan n rmasi
3. Hoax antangan emberantasan

rupsi

ra igital dan esempatan pada paya emberantasan

rupsi
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rupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas, hal ini disebabkan
salah satunya adalah bah a k rban k rupsi seringkali tidak merasa bah a dia merupakan
k rban dari kejahatan ini

rban kejahatan k rupsi merupakan k rban yang enderung k rban

tidak langsung merasakan, namun akan terjadi kepada siapa saja se ara a ak dikemudian hari
ebagai

nt h, ketika alat kesehatan dik rupsi, kita tidak bisa menunjuk nama nama siapa saja

yang akan jadi k rban, namun bisa dipastikan suatu saat aka nada yang menjadi k rban akibat
ketidakadaan alat kesehatan yang seharusnya ada

ndisi ni juga akan terjadi pada bentuk

k rupsi k rupsi lainnya
erbagai studi k mprehensi mengenai berbagai dampak k rupsi terhadap ek n mi serta
variabel variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini
jelas terlihat berbagai dampak negati akibat k rupsi
pertumbuhan ek n mi

aur

ari hasil studi tersebut sangat

rupsi memperlemah investasi dan

elanjutnya dalam penelitian yang lebih elab rati

dilap rkan bah a k rupsi mengakibatkan penurunan tingkat pr duktivitas yang dapat diukur
melalui berbagai indikat r fisik, seperti kualitas jalan raya

an i dan av

rupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja
e ek d min yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara

di

rupsi telah menimbulkan
eluasnya praktik k rupsi di

suatu negara akan memperburuk k ndisi ek n mi bangsa, harga barang barang menjadi mahal
dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit,
keamanan suatu negara teran am, lingkungan hidup yang rusak, itra pemerintahan yang buruk
di mata internasi nal akan mengg yahkan sendi sendi keper ayaan pemilik m dal asing, krisis
ek n mi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terper s k dalam kemiskinan
erdasarkan ap ran ank unia, nd nesia dikateg rikan sebagai negara yang utangnya parah,
berpenghasilan rendah (severely indebted low income country) dan termasuk dalam kateg ri
negara negara termiskin di dunia seperti

ali dan thi pia

erbagai dampak masi k rupsi yang

mer ngr ng berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di ba ah ini

The price of corruption is poverty

a id ec

A. DAMPAK KORUPSI
1. Dampak Ekonomi
rupsi memiliki berbagai e ek penghan uran yang hebat (an enermous destruction effects)
terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan egara, khususnya dalam sisi ek n mi sebagai
pend r ng utama kesejahteraan masyarakat
aur menerangkan hubungan antara k rupsi dan ek n mi

enurutnya k rupsi memiliki

k relasi negati dengan tingkat investasi, pertumbuhan ek n mi, dan dengan pengeluaran
pemerintah untuk pr gram s sial dan kesejahteraan
bagian dari inti ek n mi makr

aur

al hal ini merupakan

enyataan bah a k rupsi memiliki hubungan langsung

dengan hal hal ini mend r ng pemerintah berupaya menanggulangi k rupsi, baik se ara
preventi maupun kurati
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i sisi lain meningkatnya k rupsi juga meningkatkan biaya barang dan jasa, yang kemudian
bisa mel njakkan utang negara

ada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah

mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek k rupsi,
bukannya memberikan nilai p siti misalnya perbaikan k ndisi yang semakin tertata, namun
justru memberikan negative value added bagi perek n mian se ara umum

isalnya,

anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ek n mi, justru dial kasikan
untuk bir krasi yang ujung ujungnya terbuang masuk ke kant ng pribadi pejabat
erbagai ma am permasalahan ek n mi lain akan mun ul se ara alamiah apabila k rupsi
sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ek n mi yang akan terjadi, yaitu
a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
rupsi bertanggung ja ab terhadap lesunya pertumbuhan ek n mi dan investasi dalam
negeri

rupsi juga mempersulit pembangunan ek n mi dengan membuat dist rsi dan

ketidak efisienan yang tinggi

alam sekt r privat, k rupsi meningkatkan ngk s niaga

karena kerugian dari pembayaran ilegal,

ngk s manajemen dalam neg siasi dengan

pejabat k rup, dan resik pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan
enanaman m dal yang dilakukan leh pihak dalam negeri

dan asing

yang

semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana,
karena permasalahan keper ayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi,
selain masalah stabilitas

alaupun menurut data dari ransparen y nternasi nal

bah a peringkat nd nesia

semakin baik dalam indeks persepsi k rupsi terhitung pada tahun
sk r

skala

berada pada urutan

disisi lain lap ran yang diberikan leh

dari

nd nesia memiliki

negara yang disurvei

amun begitu,

(Political and Economic Risk Consultancy) pada
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tahun

yang menyatakan bah a nd nesia masih sangat ra an k rupsi dengan p in ,

skala

pada akhirnya akan menyulitkan pertumbuhan investasi di nd nesia, khususnya

investasi asing karena iklim yang ada tidak k ndusi

al ini jelas karena terjadinya k rupsi

yang sampai tingkat mengkha atirkan yang se ara langsung maupun tidak mengakibatkan
ketidakper ayaan dan ketakutan pihak invest r asing untuk menanamkan investasinya ke
nd nesia
hanges
2007

er epti ns ver the ast e ade egarding
2008

2009

2010

2011

2012

rrupti n

2013

2014

2015

2016

Australia
amb dia
China
ng

ng

ndia
nd nesia
apan
a au

4.23

alaysia
hilippines
ingap re
uth

1.13

1.33

rea

ai an
hailand

ietnam

erlu disadari bah a pada sebenarnya beberapa perusahaan multinasi nal yang sudah
terikat pada k de etik internasi nal dari International Chamber of Commerce
bersepakat untuk tidak melakukan praktik praktik k rupsi dalam bisnis internasi nal
elanjutnya
e elo

bersama dengan

Or ani a ion or Econo ic

oo era ion and

en menga asi dan menyerahkan kasus kasus k rupsi yang terjadi untuk diadili

di egara perusahaan tersebut berasal
ndisi

egara yang k rup akan membuat pengusaha multinasi nal meninggalkannya,

karena investasi di
siluman yang tinggi

egara yang k rup akan merugikan dirinya karena memiliki biaya
alam studinya,

aul

aur

menyatakan dampak k rupsi pada

pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bah a k rupsi se ara langsung dan tidak
langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi
erbagai

aur

rganisasi ek n mi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bah a

suburnya k rupsi di suatu egara adalah an aman serius bagi investasi yang ditanam
b. Penurunan Produktivitas
engan semakin lesunya pertumbuhan ek n mi dan investasi, maka tidak dapat
disanggah lagi, bah a pr duktifitas akan semakin menurun

al ini terjadi seiring dengan

terhambatnya sekt r industri dan pr duksi untuk bisa berkembang lebih baik atau
melakukan pengembangan kapasitas
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r gram peningkatan pr duksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik pabrik dan
usaha pr dukti baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas pr duksi untuk usaha yang
sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi
enurunan pr duktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti
tingginya angka

dan meningkatnya angka pengangguran

jung dari penurunan

pr duktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat
c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik

DISKUSI
ada suatu ketika se rang ibu muda menangis meraung raung melihat suami dan
buah hati ter intanya terbujur kaku di kamar jena ah sebuah rumah sakit

edua

rang yang di intainya tersebut meninggal karena terjatuh dari m t r tua yang
dipergunakan sebagai alat trasp rtasi sehari hari, mengantarkan anak sek lah dan
bekerja karena bisa menghemat biaya trasp rtasi

enurut saksi mata, m t r tersebut

terjatuh karena r da depan terper s k sebuah lubang yang ukup besar di jalan raya
utama k ta tersebut, dan selanjutnya keduanya terlindas r da m bil yang melintas di
sampingnya

ni adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang sebut tidak perlu
terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara
yang melintasinya

al ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan

umum yang baik, manusia i dan terjangkau r ninya pemerintah dan departemen yang
bersangkutan tidak merasa bersalah dengan k ndisi yang ada, selalu berkelit bah a
mereka telah bekerja sesuai dengan pr sedur yang ditetapkan
usaknya jalan jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang
tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan
masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan
sek lah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai
akibat k rupsi
rupsi menimbulkan berbagai keka auan di dalam sekt r publik dengan mengalihkan
investasi publik ke pr yek pr yek lain yang mana s g kan dan upah tersedia lebih
banyak

ejabat bir krasi yang k rup akan menambah k mpleksitas pr yek tersebut untuk

menyembunyikan berbagai praktek k rupsi yang terjadi
ada akhirnya k rupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan
ara mengurangi pemenuhan syarat syarat keamanan bangunan, syarat syarat material
dan pr duksi, syarat syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan aturan lain

rupsi

juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan in rastruktur; dan menambahkan
tekanan tekanan terhadap anggaran pemerintah
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d. Menurunnya Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak
ebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak dan yang menjadi perangkat
penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa
publik, sehingga b leh dikatakan bah a pajak adalah sesuatu yang penting bagi egara
i nd nesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti
ertambahan
er lehan

ilai

n,

ajak

umi dan

angunan

ak atas anah dan atau angunan

ajak penghasilan
,

ea

h,

eterai

, dan

ajak
ea

i tingkat pemerintah daerah, di

kenal juga beberapa ma am pajak seperti ajak endaraan erm t r

, ajak est ran,

dan lain lain

anya,

ji a

enduduk nd nesia berjumlah lebih dari

yang terda tar memiliki

melap rkan

ahunan hanya

juta ji a

erdasarkan jumlah tersebut,

,

juta

ajib ajak yang

, juta ji a

ni berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melap rkan
ahunan masih rendah

adahal pajak merupakan tulang punggung negara yang

berk ntribusi menyumbang lebih dari

pendapatan

egara

https

kemenkeu

g id sadarapbn
ajak ber ungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan
in asi, di sisi lain pajak juga mempunyai ungsi redistribusi pendapatan, dimana pajak yang
dipungut leh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan
kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat
penting bagi kelangsungan pembangunan

ajak sangat

egara dan kesejahteraan masyarakat juga

pada akhirnya
ndisi penurunan pendapatan dari sekt r pajak diperparah dengan kenyataan bah a
banyak sekali pega ai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan memperkaya diri sendiri

DISKUSI
asyarakat nd nesia dibuat ter engang dengan kasus ayus, se rang pega ai pajak
dengan pangkat yang belum tinggi, namun mempunyai kekayaan yang antastis dan
itu sangat tidak mungkin didapat dengan gajinya sebagai pega ai itjen ajak alau
ayus dengan pangkat seperti itu melakukan k rupsi yang antastis, bagaimana
dengan mereka yang ada di itjen ajak dengan pangkat yang lebih tinggi

ndisi

k rupsi ini semakin membuat masyarakat tidak per aya atau kehilangan keper ayaan
kepada pemerintah untuk membayarkan pajaknya, atau akan berusahan seminimal
mungkin membayarkan pajaknya
tidak membayarkan pajaknya,

anyak anggapan masyarakat sekarang untuk

h kalau saya membayar pajak, hasilnya juga akan

dik rupsi pega ai pajak itu sendiri bukan untuk biaya pembangunan, jadi mengapa
saya harus membayar pajak

er uma

rekan atau d sen anda
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ba anda diskusikan hal ini dengan rekan

ita tidak bisa membayangkan apabila ketidak per ayaan masyarakat terhadap pajak ini
berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada per epatan pembangunan, yang rugi
juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidak adilan tersebut
e. Meningkatnya Hutang Negara
ndisi perek n mian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua
termasuk

merika serikat dan

egara negara r pa, memaksa

egara

egara negara tersebut

untuk melakukan hutang untuk mend r ng perek n miannya yang sedang melambat,
resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun in rastruktur
penting

agaimana dengan hutang nd nesia

rupsi yang terjadi di nd nesia diduga mengakibatkan k ndisi di atas pada akhirnya
akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar
ementerian
ei

euangan s al utang

ari data yang diambil dari

emerintah nd nesia terakhir menyebutkan, akhir

, t tal utang pemerintah pusat ter atat men apai

sebulan, utang ini naik ,
,

triliun rupiah

adalah

triliun rupiah

triliun rupiah, dibandingkan jumlah di pril

alam den minasi d lar

,

,

alam

yang sebesar

, jumlah utang pemerintah pusat di

miliar, naik dari p sisi akhir pril

yang sebesar

ei
,

miliar.
ebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau urat erharga
ampai
akhir pril

ei

, nilai penerbitan

yang sebesar

,

maupun multilateral ter atat
http bisnis liputan
hingga j k

men apai

,

triliun rupiah, naik dari

triliun rupiah ementara itu, pinjaman baik bilateral

, triliun rupiah, atau turun sebesar

m read

egara

,

triliun rupiah

ini rasi utang pemerintah ri dari era s ehart

i

alau kita melihat hutang yang dimiliki nd nesia pada saat ini sebenarnya merupakan
akumulasi dari hutang hutang yang dahulu yang belum terbayarkan

amun dengan indikasi

semakin membesarnya hutang egara ini, maka kita juga perlu menyikapi dengan ermat,
hati hati dan bijaksana
saat ini di nd nesia

dakah indikasi yang menguat tentang praktik k rupsi yang terjadi
agaimana dengan indeks persepsi k rupsi kita yang terus membaik

akhir akhir ini
ementerian euangan juga memberikan gambaran bah a rasi hutang nd nesia saat ini
dibandingkan r duk

mestik rut

pada tahun

dari standar yang ditetapkan harus diba ah
menyebut rasi utang pemerintah nd nesia
,

miliar terhadap r duk

ini masih bisa dikatakan baik,

enteri euangan ri

ulyani ndra ati

, triliun rupiah atau setara dengan

mestik rut

yang sebesar

,

masih relati baik

dibanding negara lain
ebagai perbandingan rasi utang pemerintah nd nesia terhadap

yang masih terjaga

baik, maka kalau kita lihat pada tahun yang sama rasi utang negara terhadap
sudah menembus sekitar
bisnis read

dan merika erikat

https

epang

liputan

m

sri mulyani rasi utang ri terhadap pdb relati baik

ebenarnya kalau melihat k ndisi se ara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal
digunakan untuk kegiatan yang pr dukti
hutangnya

sehingga mampu untuk mengembalikan

amun apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini
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akan semakin memperburuk keadaan
terjadi apabila hutang

ita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang

egara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang

sama sekali tidak pr dukti dan dik rupsi se ara besar besaran
n n sekarang ini setiap bayi yang lahir dan berke arganegaraan nd nesia langsung
menanggung hutang sebesar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah

2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
agi masyarakat miskin, k rupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut
satu sama lain

ertama, dampak langsung yang dirasakan leh rang miskin yakni semakin

mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering
terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan
pendidikan

edua, dampak tidak langsung terhadap rang miskin yakni pengalihan sumber

daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kel mp k, yang seharusnya diperuntukkan
guna kemajuan sekt r s sial dan

rang miskin, melalui pembatasan pembangunan, yang

se ara tidak langsung ini dampak ini memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan
a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik
raktek k rupsi yang terjadi membuat terjadinya ek n mi biaya tinggi

eban yang

ditanggung pelaku pelaku ek n mi akibat k rupsi disebut high cost economy

ari istilah

pertama di atas, terlihat bah a p tensi k rupsi akan sangat besar terjadi di negara negara
yang menerapkan k ntr l pemerintah se ara ketat dalam praktek perek n mian, alias
memiliki kekuatan m n p li yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan
ang disalahgunakan di sini adalah perangkat perangkat publik atau pemerintahan dan
yang diuntungkan adalah kepentingan kepentingan yang bersi at pribadi
ndisi ek n mi biaya tinggi ini tentunya akan berimbas kepada mahalnya harga jasa dan
pelayanan publik, karena harga harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian
pelaku ek n mi akibat besarnya m dal yang dilakukan karena penyele engan e enang
yang mengarah ke k rupsi
b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat
adan

usat

tatistik

nd nesia men apai
pada

aret

men atat, pada
,

eptember

jumlah penduduk miskin

juta penduduk umlah tersebut menurun ,

sebesar

,

juta ji a

bulan penduduk miskin nd nesia berkurang

dibandingkan

engan demikian, dalam
,

aktu enam

juta penduduk dan ini merupakan

pen apaian paling bagus dalam kurun tujuh tahun terakhir http ek n mi k mpas
read

bps penduduk miskin turun

ijelaskan pula dalam atatan
turun sebanyak

m

juta rang di

bah a jumlah penduduk miskin di daerah perk taan

rang, yaitu dari

,

juta rang pada

aret

menjadi

,

ribu rang dari

,

juta rang pada eptember
edangkan di pedesaan, jumlah penduduk miskin turun sebanyak
juta rang pada

aret

menjadi

,

juta rang pada eptember

ehingga pada

saat ini pers alan kemiskinan di desa menjadi lebih critical dibandingkan k ta
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alaupun ter atat mengesankan dalam tujuh tahun terakhir, namun upaya pengentasan
kemiskinan dirasakan lambat
k

al ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya

rdinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga

isamping itu juga kesulitan yang

terjadi karena permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya masyarakat
miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar
belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala leh
kemampuan, teknis dan pendanaan
c. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin
rupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan
high-cost economy, dimana semua harga harga melambung tinggi dan semakin tidak
terjangkau leh rakyat miskin

ndisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa

mendapatkan berbagai ma am akses dalam kehidupannya
arga bahan p k k seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sudah sangat
tinggi

ndisi ini mengakibatkan penderitaan dan khusunya bagi bayi dan anak anak

keter ukupan gi inya sangat kurang dan untuk mendapatkan bahan p k k ini rakyat miskin
harus mengal kasikan sejumlah besar pendapatan yang dimilikinya
al ini mengakibatkan rakyat miskin tidak bisa mengakses hal hal lain dengan mudah
seperti; pendidikan anak, kesehatan, rumah layak huni, in rmasi, hukum dan sebagainya
akyat miskin akan lebih mendahulukan mendapatkan bahan p k k untuk hidup daripada
untuk sek lah, yang mana k ndisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena
mengalami keb d han

engan k ndisi tidak sek lah, maka akses untuk mendapatkan

pekerjaan yang layak akhirnya menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin
tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam k ndisi yang miskin seumur hidup seperti
sebuah lingkaran setan
d. Meningkatnya Angka Kriminalitas
ampak k rupsi, tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam
masyarakat

elalui praktik k rupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perse rangan

dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai raganisasi negara dan men apai
keh rmatan

i ndia, para penyelundup yang p puler sukses menyusup ke dalam tubuh

partai dan memangku jabatan penting ahkan, di merika erikat, melalui suap, p lisi k rup
menyediakan pr teksi kepada rganisasi rganisasi kejahatan dengan pemerintahan yang
k rup

emakin tinggi tingkat k rupsi, semakin besar pula kejahatan

nd nesia

agaimana dengan

dakah kemiripan p la dengan negara negara tersebut

enurut ransparen y nternati nal, terdapat pertalian erat antara jumlah k rupsi dan
jumlah kejahatan

asi nalnya, ketika angka k rupsi meningkat, maka angka kejahatan

yang terjadi juga meningkat

ebaliknya, ketika angka k rupsi berhasil dikurangi, maka

keper ayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat.
adi bisa dikatakan, mengurangi k rupsi dapat juga se ara tidak langsung mengurangi
kejahatan lain dalam masyarakat

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

45

Jumlah dan Resiko Tindak Kejahatan di Indonesia 2011 - 2016

erj n

ekant menyatakan bah a penegakan hukum di suatu negara selain tergantung

dari hukum itu sendiri, pr esi nalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada
kesadaran hukum masyarakat

emang se ara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika

timbul kesadaran masyarakat (marginal detterence)

ndisi ini hanya ter ujud jika tingkat

kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai
e. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi
rupsi yang begitu massi yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai
pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari hari

epastian masa depan

yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat si at kebersamaan dan
keg t ng r y ngan yang selama ini dilakukan hanya menjadi ret rika saja
asyarakat semakin lama menjadi semakin indival inidualis yang hanya mementingkan
dirinya sendiri dan keluarganya saja

al ini bisa dimengerti mengapa masyarakat

melakukan hal ini, karena memang sudah tidak ada lagi keper ayaan kepada pemerintah,
sistem, hukum bahkan masyarakatnya sendiri
rang juga semakin tidak mau atau malas membantu sesamanya yang terkena musibah
atau ben ana, karena sangat yakin bantuan yang diberikan akan dik rupsi dan tidak akan
sampai kepada yang membutuhkan dengan ptimal
semakin menderita

khirnya yang terkena musibah akan

i lain sisi partai partai p litik berl mba l mba mendirikan p sk

bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar men ari dukungan suara dari masyarakat
yang terkena musibah atau ben ana, bukan se ara tulus meringankan penderitaan dan
membantu agar lebih baik
emua yang ditunjukkan adalah s lidaritas palsu dan inilah yang selalu dikedepankan
sehingga s lidaritas yang ada menjadi terpinggirkan
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udah tidak ada lagi keikhlasan,

bantuan yang tulus, s lidaritas yang jujur apa adanya

ndisi ini akan men iptakan

dem ralisasi, kemer s tan m ral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus
menerus terpapar leh kepalsuan yang ditunjukkan leh para elit p litik, pejabat penguasa,
penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbaga ma am media

3. Runtuhnya Otoritas Pemerintah
a. Matinya Etika Sosial Politik
rupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi sendi kehidupan
yang paling dasar yaitu etika s sial bahkan kemanusiaan ejujuran sudah tidak ditegakkan
lagi dan yang parad ksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan
diberikan sanksi s sial dan p litik leh t ritas menteri, aparat penguasa bahkan leh
masyakat sendiri
ejujuran yang dihadapi dengan kekuatan p litik adalah sesuatu yang tidak mendidik
dan justru bertentangan dengan etika dan m ralitas

ada saat ini kekuatan p litik sangat

d minan, sehingga suatu kel mp k p litik akan rela melindungi angg tanya dengan segala
ara, meskipun angg tanya tersebut jelas jelas bersalah atau melakukan k rupsi elas ini
sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah
melindungi kepentingan rakyat

akil rakyat yang seharusnya

elindungi se rang k rupt r dengan kekuatan p litik

adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika s sial dan p litik
ejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai dari
berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua
itu dikaburkan dengan p litik yang sangat li ik, dengan berbagai alasan seperti demi
keamanan egara atau keselamatan petinggi egara etika nilai nilai kejujuran dan nurani
di ampakkan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi
kehidupan masyarakat se ara umum
anyak pejabat negara,

akil rakyat atau petinggi partai p litik yang tertangkap karena

k rupsi dan justru mereka tidak ada yang menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun
jera didepan umum

ereka bertindak se lah lah selebritis dengan tetap melambaikan

tangan atau tersenyum lebar se lah lah tidak pernah melakukan tindakan k rupsi

al

ini terjadi juga karena mereka menyangka bah a mereka akan bebas dari tuduhan atau
akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang
mengadilinya ungguh tidak mempunyai nurani
b. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan
e ara umum peraturan dan perundang undangan ber ungsi untuk mengatur sesuatu yang
substansial dan merupakan instrumen kebijakan (beleids instrument) yang berguna untuk
meme ahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat

iharapkan dengan adanya

peraturan dan perundang undangan ini berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat
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dapat dipe ahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan
semua pihak.
i lain sisi yang ada di dalam masyarakat yang begitu k mpleks memun ulkan berbagai
kemungkinan di dalam sebuah permasalahan

e ara alamiah sese rang selalu ingin

dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau dip sisikan dalam keadaan benar
leh sebab itu banyak upaya yang dilakukan leh sese rang dalam memenangkan perkara
dan masalahnya di depan hukum, dari upaya yang p siti dengan mengumpulkan berbagai
barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal hal lain yang negati dan
berla anan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming iming, gratifikasi bahkan
sampai kepada an aman nya a
i sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan air
dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan
menerima suap, iming iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan
ndisi ini pada saat ini sudah semakin buruk, dan merata di aparat hukum yang ada di
negeri ini, sehingga memun ulkan anekd t di masyarakat bah a hukum itu hanya berlaku
bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan sebaliknya bagi yang tidak memiliki
dan khususnya masyarakat miskin akan sangat jauh dari payung hukum yang melindunginya
ndisi ini mengakibatkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku menjadi
mandul dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, karena setiap perkara selalu
diselesaikan dengan k rupsi
c. Birokrasi Tidak Efisien
urvei terbaru tahun

yang dilakukan leh Political and Economic Risk Consultancy

menunjukkan, bah a tiga negara nd nesia, ietnam, dan amb dia adalah egara
dengan per rma bir krasi yang paling buruk di

sia

edang ingapura dan

ustralia

adalah yang paling efisien
menilai buruknya kinerja bir krasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap
arga negaranya sendiri, tetapi juga asing

idak efisiennya bir krasi dan persepsi k rupsi

ini dianggap sebagai akt r yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara
tersebut
alam peringkat

tahun

, nd nesia menempati p sisi n m r tiga terburuk di

sia setelah ietnam dan amb dia dari
terbaik sampai
,

, nd nesia

negara yang disurvei

terburuk, amb dia terba ah dengan sk r
,

, ndia

,

, dan hailand

,

, hina

alam standar angka

,

, diikuti leh ietnam

,

ingapura menduduki

peringkat telah memiliki bir krasi yang paling efisien, dengan sk r ,
dengan ,
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m p liti al e

, diikuti leh ustralia

n mi risk

nsultan y

umber

liti al

n mi

isk

nsultan y

imited

ndisi ini sebenarnya sangat berla anan dengan tujuan dan ungsi bir krasi tersebut
diadakan, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik

alam k nteks ini bir krasi

memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam
menjalankan pr gram dan kebijakannya untuk dirasakan publik
emerintahan yang dalam k nteks bir krasi diharapkan mempunyai rganisasi bir krasi
yang memiliki keunggulan teknis bentuk rganisasi, ketepatan, ke epatan dan kejelasan,
pengurangan riksi dan biaya material maupun pers nal dalam titik ptimal
amun kenyataan yang terjadi dalam bir krasi ini adalah ketidak efisienan bir krasi
ada saat ini banyak sebenarnya invest r yang tertarik untuk menanamkan m dalnya
ke nd nesia, namun untuk mendapatkan peri inan usaha dan investasi harus melalui
bir krasi yang panjang dan berbelit
ketidak jelasan
k rupsi

da

pr sedur meja yang harus dile ati dan

aktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan

ada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu

tu hanya sekedar

nt h bir krasi dalam pengurusan i in usaha dan investasi, bagaimana

dengan yang lain, seperti bir krasi p litik dan sebagainya

ir krasi seharusnya ber rientasi

kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat

pabila bir krasi masih

mengedepankan kepentingan sendiri atau kel mp k, maka tidak pernah ada jaminan
bah a bir krasi akan menjadi efisien
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4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
a. Munculnya Kepemimpinan Korup
ndisi p litik yang arut marut dan enderung sangat k rupti menghasilkan masyarakat
dem krasi yang rentan pula
yang paling ba ah

erilaku k rupti dan k rupsi sudah dilakukan dari tingkat

nstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan

leh al n al n pemimpin partai, bukan karena simpati atau per aya karena kemampuan
dan kepemimpinannya
ubungan transaksi nal sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memun ulkan
pemimpin yang k rup juga karena pr ses yang dilakukan juga transaksi nal

asyarakat

juga se lah lah digiring untuk memilih pemimpin yang k rup dan diberikan mimpi mimpi
dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari
al n pemimpin tersebut
b. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah
rupsi besar besaran yang dilakukan leh petinggi pemerintah, legislati atau petinggi
partai p litik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya keper ayaan publik terhadap
pemerintahan yang sedang berjalan
asyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan
pemerintah

leh

patisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan

pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri sendiri

al ini benar benar harus diatasi

dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil
istem dem krasi yang dijalankan nd nesia masih sangat muda,
stabil namun menyimpan berbagai kerentanan

alaupun kelihatannya

ersebarnya kekuasaan ditangan banyak

rang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan

e rmasi yang

dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah
l kus ek n mi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para br ker bahkan
menumbuhkan mafia

DISKUSI
ari apa yang diuraikan di atas, pada akhirnya k ndisi ini akan berpulang lagi kepada
kepemimpinan, emimpin yang tidak mampu mela an k rupsi akan mengakibatkan
masyarakat tidak memper ayai pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan
hilangnya keper ayaan masyarakat terhadap dem krasi

c. Menguatnya Plutokrasi
rupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan
k nsekuensi menguatnya plut krasi karena sebagian rang atau perusahaan besar tadi
telah melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang
mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan egara ini
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erlebih lagi perusahaan perusahaan besar yang ada ternyata juga ada hubungannya
dengan partai partai yang ada di kan ah perp litikan negeri ini, bahkan menjadi ketua
partainya

ak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi

sangat ambigu
erusahaan perusahaan tersebut menguasai berbagai hajat hidup rang banyak, seperti;
bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan

lahan, transp rtasi, perumahan,

keuangan dan perbankan, bahkan media masa dimana pada saat ini setiap stasiun televisi
dikuasai leh ligarki tersebut, k ndisi ini membuat in rmasi yang disebar luaskan selalu
mempunyai tendensi p litik tertentu dan ini bisa meme ah belah rakyat karena begitu
biasnya in rmasi

DISKUSI
alau hal ini dilakukan terus menerus, maka mun ul pertanyaan yang besar di benak
kita, siapakah sebenarnya penyelenggara egara ini

emerintah

rang menikmati keuntungan material yang diku urkan

leh

tau sekel mp k
egara ini

imana

letak kedaulatan rakyat

d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat
engan semakin jelasnya plut krasi yang terjadi, kekayaan egara ini hanya dinikmati leh
sekel mp k tertentu bukan leh rakyat yang seharusnya erusahaan besar mengendalikan
p litik dan sebaliknya juga p litik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar
edangkan kalau kita melihat sisi lain p litik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat,
yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai p litik

al ini terjadi

karena banyak anggapan bah a partailah bentuk representasi rakyat, karena partai adalah
dari rakyat dan me akili rakyat, sehingga banyak rang yang menganggap bah a

ajar

apabila sesuatu yang didapat dari egara dinikmati leh partai rakyat

DISKUSI
ba diskusikan bagaimana dengan nasib partai p litik yang tidak menang dalam
pemilu

tau masyarakat yang n n partisan n n partai

pakah mereka tidak berhak

menikmati kekayaan egara

ita melihat pertarungan keras partai partai p litik untuk memenangkan pemilu, karena
yang menanglah yang akan menguasai semuanya (the winner takes all)

api bukannya
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sudah jelas tadi bah a partai p litik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang
diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut

rtinya sekali lagi, hanya aka

nada sekel mp k rang saja yang menang dan akan menikmati kekayaan yang ada, dan
itu terus berulang dari massa ke masa, sedangkan rakyat terus ter mbang ambing dalam
kemiskinan dan ketidak jelasan masa depan

imana kedaulatan rakyat yang sebenarnya

5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
a. Fungsi Pemerintahan Mandul
rupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan ungsi yang
seharusnya

entuk hubungan yang bersi at transaksi nal yang la im dilakukan

berbagai lembaga pemerintahan begitu juga

leh

e an er akilan akyat yang tergambar

dengan hubungan partai p litik dengan voter nya, menghasilkan k ndisi yang sangat rentan
terhadap terjadinya praktek k rupsi
rupsi, tidak diragukan, men iptakan dampak negati terhadap kinerja suatu sistem p litik
atau pemerintahan

ada dasarnya, isu k rupsi lebih sering bersi at pers nal

amun, dalam

mani estasinya yang lebih luas, dampak k rupsi tidak saja bersi at pers nal, melainkan
juga dapat men

reng kredibilitas

rganisasi tempat si k rupt r bekerja

tertentu, imbasnya dapat bersi at s sial

ada tataran

rupsi yang berdampak s sial sering bersi at

samar, dibandingkan dengan dampak k rupsi terhadap rganisasi yang lebih nyata
elanjutnya masyarakat enderung meragukan itra dan kredibilitas suatu lembaga yang
diduga terkait dengan k rupsi

amun disisi lain lembaga p litik diperalat untuk men pang

ter ujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kel mp k ni mengandung arti bah a
lembaga p litik telah dik rupsi untuk kepentingan yang sempit (vested interest). Sementara
itu, dampak k rupsi yang menghambat berjalannya ungsi pemerintah, sebagai pengampu
kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut
rupsi menghambat peran negara dalam pengaturan al kasi,
rupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset,
rupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ek n mi dan
p litik
engan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda
tuntutan pemerintahan yang layak
ke ajibannya

abah k rupsi akan mengabaikan

emimpin pejabat yang k rup sering mengabaikan

leh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan k rupsi semata mata

al ini dapat men apai titik yang membuat rang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan
akhirnya menimbulkan ben ana bagi rakyat
b. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara
rupsi yang terjadi pada lembaga lembaga

egara seperti yang terjadi di nd nesia

dan marak diberikatan di berbagai media saat ini semakin mengakibatkan keper ayaan
masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang

urvei leh Global Corruption Barometer

yang disusun Transparency International tahun

memperlihatkan

masyarakat

nd nesia menganggap level k rupsi meningkat, dan dari hasil survei mendapatkan
peringkat lembaga egara yang paling k rup
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e an er akilan akyat
ir krasi emerintah
e an er akilan akyat aerah
artai

litik

ep lisian
khir akhir ini masyarakat kita banyak diin rmasikan melalui berbagai media tentang
b br knya angg ta
suap eran angan
etya

yang terjerat kasus k rupsi, mulai dari kasus suap pr yek anggaran,
hingga kasus mega k rupsi

yang melibatkan etua

vant

elanjutnya adalah pemerintahan baik pusat maupun daerah, dari a al pendirian
hingga tahun

sudah ada

rang epala

alik ta, upati yang ditangkap leh

aerah, dari

karena kasus k rupsi

ubernur,

ubernur,

dapun m dus k rupsi yang

dilakukan adalah jual beli jabatan, jual beli peri inan pengel laan
dana

akil

, penyele engan

, suap pr yek k nstruksi jalan, suap peri inan bangunan, penyuapan aksa

dan sebagainya

asuk tahun

, sebanyak tujuh pemimpin daerah yang terdiri enam

upati dan satu ubernur tertangkap dan dijadikan tersangka k rupsi leh
menambah lagi jumlah pemimpin daerah yang ditahan https

sehingga

pressreader

m

ind nesia k mpas
elanjutnya kasus yang menjerat pejabat partai p litik juga sangat perlu dijadikan
pelajaran, peran dan ungsi partai p litik parp l yang seharusnya sebagai pilar dem krasi
saat ini menjadi kurang ber ungsi
kadernya
parp l

anyak parp l terlibat berbagai kasus k rupsi dilakukan

ahkan saat ini sepertinya k rupsi sudah menyatu dan menjadi endemik bagi
litik menjadikan uang sebagai sumber daya utama, sehingga parp l berbiaya

sangat tinggi, kader menjadi sapi perah dan ujung t mbak untuk men ari pendanaan
parp l

khirnya satu satunya ara yang dilakukan kader parp l adalah menggaet dana

dengan melalui kebijakan untuk memper leh ruang untuk k rupsi
asus k rupsi besar besaran pembangunan isma atlet di alembang dan kasus ambalang
yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi artai, kasus pengadaan l ur an
leh petinggi parp l besar sekaligus menyeret anaknya dalam kasus ynag sama, kasus
suap r yek er epatan n rastruktur aerah

, kasus imp r daging sapi yang sangat

terkenal sehingga menyeret presidennya ke penjara, dan sebagainya

al ini tentunya

memerlukan upaya yang serius dalam membenahi partai p litik yang ada di nd nesia
ndisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan sejumlah
mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran

knum bahkan

ungguh situasi yang paradox, padahal,

seharusnya suatu sistem hukum di iptakan leh t ritas pemerintah atas dasar keper ayaan
masyarakat, dengan harapan bah a melalui kedaulatan pemerintah (government
sovereignty), hak hak mereka dapat dilindung, dengan demikian, pemerintah men iptakan
keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara

udah menjadi tugas dari

lembaga lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya
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6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan
a. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alutsista dan SDM
nd nesia adalah

egara n m r

km dan luas lautan
dunia yang mempunyai

terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan

juta km2 nd nesia adalah negara kepulauan terbesar di
pulau nd nesia terbentang antara

sampai 11 garis lintang selatan, dan dari

garis lintang utara

sampai 141 garis bujur timur serta terletak

antara dua benua yaitu benua sia dan ustralia

eania

sisi strategis ini mempunyai

pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, s sial, p litik, dan ek n mi
ilayah nd nesia terbentang sepanjang
asifik

mil antara amudra

india dan amudra

pabila perairan antara pulau pulau itu digabungkan, maka luas nd nesia akan

sepanjang

nd n sampai ran, sebuah ilayah yang sangat besar

ima pulau besar di nd nesia adalah
luas

km2, a a dengan

km2, alimantan pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas

ula esi dengan luas

km2, dan apua dengan luas

engan penduduk yang
tentara akti dan
penduduk

umatera dengan luas

km2,

km2.

juta ji a, tentara yang melindungi egara ini berjumlah
adangan, atau hanya sekitar ,

engan bentuk

dibandingkan dengan jumlah

egara kepulauan seperti ini tentunya masalah kera anan

hankam menjadi sesuatu yang sangat penting

lat pertahanan dan

yang handal akan

sangat membantu men iptakan situasi dan k ndisi hankam yang k ndusi

ndisi hankam

yang k ndusi ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan
ek n mi di ka asan tersebut
aat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana
egara lain begitu mudah mener b s batas ilayah egara nd nesia, baik dari darat, laut
maupun udara

al ini mengindikasikan bah a sistem pertahanan dan keamanan nd nesia

masih sangat lemah, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan
udah seharusnya

yang ada

egara nd nesia mempunyai armada laut yang kuat dan m dern

untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung

leh angkatan udara

dengan pesa at pesa at anggih yang ukup besar yang mampu menghalau pengganggu
kedaulatan dengan epat, tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas
yang tinggi dari

yang kita banggakan

entunya ini semua membutuhkan anggaran

yang tidak sedikit, namun apabila anggaran dan kekayaan egara ini tidak diramp k leh
k rupt r k rupt r maka semua itu akan bias di ujudkan

aka

egara nd nesia akan

mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya akan menghasilkan
stabilitas egara yang tinggi
b. Lemahnya Garis Batas Negara
nd nesia dalam p sisinya berbatasan dengan banyak egara, sepeti;

alaysia, ingapura,

ina, hilipina, apua ugini, im r este dan ustralia erbatasan ini ada yang berbentuk
perairan maupun daratan

aerah daerah perbatasan ini rata rata teris lir dan mempunyai

asilitas yang sangat terbatas, seperti; jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi,
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gedung sek lah dan pemerintahan dan sebagainya
yang hidup di

ndisi ini mengakibatkan masyarakat

ilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ek n mi dan ini

mengakibatkan kemiskinan
emiskinan yang terjadi di daerah daerah tapal batas dengan egara lain, seperti yang terjadi
di

ilayah alimantan arat yang berbatasan langsung dengan

masyarakat lebih enderung dekat dengan

egara tetangga

alaysia, mengakibatkan
alaysia karena

egara

tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka

ahkan

masyarakat tersebut rela untuk berpindah ke arganegaraan menjadi

egara

arga

alaysia apabila k ndisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi leh pemerintah nd nesia
al ini akan semakin menimbulkan kera anan pada perbatasan dan berakibat melemahnya
garis batas
nd nesia

egara

ndisi ini ternyata hampir merata terjadi di

ilayah perbatasan

erek n mian yang enderung tidak merata dan hanya berpusat pada perk taan

semakin mengakibatkan k ndisi ilayah perbatasan semakin buruk
i sisi lain permasalahan perbatasan, nd nesia men atat kerugian yang sangat besar dari
sekt r kelautan, residen

k

id d menyebutkan praktik pen urian ikan menyebabkan

kerugian ek n mi nd nesia men apai sedikitnya
rupiah,

miliar atau sekitar

triliun

alaupun sudah dilakukan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang

men uri ikan di perairan nd nesia nd nesia mempunyai laut n m r
dunia, atau sepanjang garis pantai
dan laut hanya n m r
bisnis d

di

terpanjang di

km, namun eksp r nd nesia dari hasil perikanan

sia

enggara

https finan e detik

m berita ek n mi

susi beberkan besarnya kerugian akibat maling ikan di laut ri

ilansir dari situs ekretariat abinet, dia menuturkan praktik pen urian ikan merupakan
kejahatan transnasi nal yang tak hanya berdampak pada industri perikanan saja, namun
juga masalah lingkungan
sekali melanggar

elayan asing dari

na k n mi ksklusi

yang ada di dalamnya

alaysia, ietnam, hilipina, hailand sering
nd nesia dan meneruk kekayaan laut

al ini terjadi berulang kali dan sepertinya egara nd nesia belum

mampu mengatasi masalah ini.
ndisi ini semakin jelas, bah a egara seluas , juta km persegi ini ternyata hanya dijaga
leh sedikit kapal kapal patr li
oc

yang bisa bergerak

melakukan pertempuran laut

dengan ukuran kapal besar level Landing Platform
epat, mendaratkan elemen kekuatan darat bahkan
ndisi ini membuat pelaku ille al fishin

masih bebas

men uri ikan di laut nd nesia meski ada an aman penenggelaman kapal
aat ini
dan

memiliki
anda

kekuatan kapal

eh

kapal

yaitu

urabaya,

anjarmasin,

enteri elautan usi udjiastuti menyampaikan bah a sebaiknya

ditingkatkan menjadi paling tidak

laut nd nesia lebih baik https finan e detik
bingung tni uma punya
elain itu

akassar,

unit untuk bisa menjaga kedaulatan

m berita ek n mi bisnis d

susi

kapal besar untuk patr li pen urian ikan

ilayah tapal batas ini sangat ra an terhadap berbagai penyelundupan barang

barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti; bahan bakar, bahan makanan,
elektr nik, sampai penyelundupan barang barang terlarang seperti; nark tika dan senjata
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dan amunisi gelap
keluarnya

elain itu juga sangat ra an terjadinya h

an ra fic in , masuk dan

rang rang yang tidak mempunyai i in masuk ke

ilayah nd nesia atau

sebaliknya dengan berbagai alasan
ita bisa bayangkan, andaikan kekayaan

egara tidak dik rupsi dan dipergunakan untuk

membangun daerah daerah perbatasan, maka egara ini akan semakin kuat dan makmur
c. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat
ndisi kemiskinan yang pada akhirnya memi u berbagai kera anan s sial lainnya semakin
membuat masyarakat rustasi menghadapi kerasnya kehidupan

ndisi ini membuat

masyarakat se ara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali
berakibat negati terhadap rang lain dan lingkungan sekitarnya
asyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai pr gram dan keputusan yang dibuat leh
pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah k ndisi hidup
mereka

al ini mengakibatkan masyarakat enderung akan berusaha menyelamatkan diri

dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama,

alau harus menggunakan

ara ara yang negati
kumulasi dari rasa tidak per aya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung,
jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri
sendiri menimbulkan e ek yang sangat merusak, yaitu kekerasan etiap rang enderung
keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasis a dan anak sek lah setiap
hari kita dapatkan beritanya di k ran dan televisi

enyelesaian berbagai masalahpun

pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi
keper ayaan kepada sistem dan hukum

elum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat

yang dihubungkan dengan agama dan keper ayaan

ekerasan seperti ini mengakibatkan

perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada
budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di mb n,

s dan beberapa

ilayah di nd nesia

7. Dampak Kerusakan Lingkungan
a. Menurunnya Kualitas Lingkungan
alam setiap tahunnya sampai tahun

, nd nesia kehilangan hutan seluas

hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih ungsi hutan
enurut data yang dirilis

adan

angan dan

data Global Forest Resources Assessment

ertanian

ementerian ingkungan

ini men apai

idup dan

yang diambil dari

, menyatakan bah a nd nesia menempati

peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah
dari

unia
rasil

enurut data terbaru

ehutanan di nd nesia, t tal luas hutan saat

juta hektar, dan hutan nd nesia disebut sebagai megadiverse country

karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia
https
hilang

regi nal k mpas

m read

setiap tahun hutan ind nesia

hektar

erusakan lingkungan hidup ini dipi u leh berbagai sebab, seperti; kepentingan ek n mi,
di mana kayu kayu yang ada di ekspl tasi besar besaran untuk mendapatkan keuntungan
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kspl itasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun
di lain sisi ekspl itasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali
reb isasi yang baik dan teren ana, sehingga hasil ekspl itasi hutan ini meninggalkan
kerusakan yang parah bagi lingkungan
erusakan ini juga diakibatkan leh lemahnya penegakan hukum

enegakan hukum hanya

menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau akt r di
balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan
pengusaha besar nasi nal

embalakan pembalakan liar (illegal loging) disinyalir adalah

akt r utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak
pernah terungkap kasusnya se ara tuntas, semua berjalan seperti tidak ada hukum yang
berlaku
kibat yang dihasilkan leh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas
lingkungan itu sendiri

ek umah a a (green house effect) misalnya

paru paru bumi yang mempunyai ungsi menyerap gas
meningkatnya pemakaian energi
2

utan merupakan

erkurangnya hutan dan

2

sil minyak, batubara dll menyebabkan kenaikan gas

di atm s er yang menyelimuti bumi

as yang menumpuk ini akhirnya membentuk

satu lapisan yang mempunyai si at seperti ka a yang mampu meneruskan pan aran sinar
matahari yang berupa energi ahaya ke permukaan bumi, namun tidak berlaku sebaliknya,
sinar yang memantul dari bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi

kibatnya

energi panas akan dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi nilah yang
disebut e ek rumah ka a

eadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim

bumi pada umumnya (global warming)

pabila k ndisi ini berlangsung terus maka suhu

bumi akan semakin meningkat, sehingga es di kutub utara dan selatan akan men air yang
berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan

ilayah di pinggir pantai

akan terbenam air, sementara di lain sisi daerah yang kering karena kenaikan suhu akan
menjadi semakin kering.
enggunaan bahan kimia seperti re n untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran
yang dilakukan

leh berbagai industri se ara massi akan merusak lapisan

n

3

n ber ungsi menahan radiasi sinar ultravi let yang berbahaya bagi kehidupan di bumi
erusakan yang terjadi adalah terjadinya lubang lubang pada lapisan
lama dapat semakin bertambah besar

n yang makin

elalui lubang lubang itu sinar ultravi let akan

menembus sampai ke bumi se ara langsung tanpa halangan

ndisi ini dapat menyebabkan

berbagai penyakit seperti kanker kulit dan kerusakan pada tanaman tanaman di bumi
pabila k ndisi ini terjadi se ara terus menerus akan mengakibatkan punahnya berbagai
spesies

ra dan auna yang ada, keaneka ragaman hayati tidak bias dipertahankan

i sisi lain kerusakan lingkungan ini akan men iptakan ben ana yang sebenarnya dibuat
leh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air
dan menurunnya kualitas air, tingginya pen emaran di perairan sungai dan laut sehingga
sangat bera un, dan sebagainya
udah pasti k ndisi ini akan merugikan keuangan
irekt rat enderal
idup dan

erlindungan

ehutanan

utan dan

egara

nservasi

men atat bah a peri de

illegal logging yang berp tensi merugikan egara sebesar

ari kasus illegal logging

lam,

ementerial ingkungan
terdapat

kasus

, triliun rupiah edangkan
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adan

emeriksa

euangan

logging ini bisa sebesar

menyebutkan bah a kerugian

miliar rupiah per hari

egara akibat illegal

elum lagi kerugian akibat kebakaran

hutan, kerusakan sungai, danau dan laut, kerusakan tanah dan sebagainya
mediaind nesia

m read detail

http m

pengel laan hutan buruk negara merugi

alam hal ini mentalitas bangsa nd nesia ini juga dipertanyakan

entalitas yang k rup

ini ternyata berdampak sangat merusak lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti juga
akan merusak semua yang ada di egara ini

entalitas k rup ini harus segera diakhiri dan

dirubah menjadi mentalitas yang lebih baik, lebih peduli dan lebih pr dukti

agaimanapun

juga anak u u kita juga berhak menikmati kekayaan negeri ini
b. Menurunnya Kualitas Hidup Manusia
ingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan
itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia
yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup gl bal
erusakan hutan hujan tr pis yang akut akan mengurangi persediaan ksigen bukan hanya
untuk

ilayah tersebut namun juga

ksigen untuk bumi keseluruhan

rtinya dengan

kerusakan hutan hujan tr pis kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi
berkurang

ementara itu asap hasil pembakaran kendaraan berm t r dan industri terus

diper duksi dalam jumlah masal, dimana ksigen yang dihasilkan leh hutam tidak ukup
untuk menggantikan kerusakan yang terjadi

erkurangnya kualitas udara tentunya juga

akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya
elum lagi masalah ben ana yang dihasilkan leh kerusakan hutan, seperti banjir bandang,
er si, tanah l ngs r dan kekeringan

i sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas

dan kualitas air tanah dan sungai yang bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air
minum

ir minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia, dengan semakin menurunnya

kualitas air minum maka semakin menurun juga kualitas kehidupannya

kibat negati

untuk masyarakat adalah mengeluarkan uang ekstra besar untuk mendapatkan air layak
minum, yang seharusnya bisa dial kasikan untuk kebutuhan yang lain ekali lagi kualitas
hidup dipertaruhkan.
erusakan yang terjadi di perairan seperti pen emaran sungai, danau dan laut, juga
mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia
pabrik dan sampah yang terjadi pada
perhatian masyarakat luas
e amatan

ertasari

k ta sepanjang

eperti kasus pen emaran limbah

itarum a a arat yang akhir akhir ini menyed t

itarum yang berhulu dari itu

abupaten

andung

isanti

unung

ayang

arat yang membelah beberapa kabupaten

km dan terdiri atas tujuh anak sungai dan tiga

aduk ternyata tidak

seindah hulunya yang asri, hijau dan jernih sekali airnya ungai itarum saat ini merupakan
sungai terk t r dan paling ter emar di nd nesia

udah menjadi rahasia umum bah a

masih banyak sekali pabrik tekstil yang berada di seputar aliran sungai itarum membuang
limbahnya langsung ke sungai

ari sekitar

pabrik hanya

yang mempunyai instalasi

pengel laan limbah elas ini adalah sebuah kelalaian dari berbagai pihak, yang sebenarnya
aturan tentang pengel laan limbah sudah ada dan jelas dan setiap pabrik harus mematuhi
aturan tersebut
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pakah emerintah

aerah tidak tahu
sejak tahun

angat tidak mungkin, kegiatan pabrik pabrik tersebut sudah dilakukan
an silam, pasti ada main antara

pengusaha pabrik

agaimana dengan

bersama untuk apa
http

knum

lingkungan

pr tes tentang lingkungan

greenpea e rg seasia id ampaigns t

eperti diketahui bersama

emerintah

aerah dengan

elama keuntungan bisa dinikmati
ebuah perpaduan yang mematikan

i s ir itarum

itarum mengaliri

ilayah administrasi kabupaten k ta

itarum menyuplai air untuk kebutuhan hidup sekitar

uta masyarakat akarta, ekasi,

ara ang, ur akarta, dan andung ungai ini juga mengaliri areal irigasi untuk pertanian
seluas

hektar

itarum merupakan sumber dari denyut nadi perek n mian

nd nesia sebesar

ross

o es ic

rod c

dengan hamparan industri yang

berada di sepanjang sungai itarum

kibat kelalaian integitas kehidupan sekitar

manusia seputar

http

itarum teran am

itarum rg in

juta

itarum berita artikel

tambahan beban akibat pen emaran sungai itarum html
eperti yang terjadi di eluk akarta, eluk ampung, esisir itub nd
erau alimantan imur, elabuhan
anten,

esisir

ta

imika dan

l gam berat yang serius

rar abupaten

alabuhan

a a imur, esisir

r ng, erairan erang dan eluk

atu ukabumi menunjukkan pen emaran

elain l gam berat yang mera uni laut, permasalahan sampah

juga sangat serius, khususnya sampah plasti

ampah plastik yan dihasilkan leh nd nesia

pertahunnya sekitar , juta t n dan , juta t n sampah plastik dibuang ke laut
ndisi ini mengakibatkan perairan nd nesia menjadi ter emar, serta terjadi kerusakan
terumbu karang yang massi sehingga mempengaruhi pr duksi budi daya perikanan laut,
selain itu l gam berat dan senya a micro plastic menjadikan ikan yang dihasilkan bera un
dan tidak bisa laku dipasar, khususnya pasar eksp r

https

pressreader

m

ind nesia k mpas
ragedi

inamata bukan tidak mungkin, bisa terjadi di peairan nd nesia karena ikan dan

hasil laut yang didapatkan leh nelayan mengandung ra un mer uri dalam jumlah tinggi,
yang apabila dik nsumsi leh manusia akan mengakibatkan berbagai penyakit dan a at
janin.
elum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah berkurang bahkan tidak
bias ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir

al ini mengakibatkan mer s tnya hasil

pertanian yang berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang tersedia yang memi u
tingginya harga bahan pangan

al ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan bagi

kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang akhirnya tidak mendapatkan ke ukupan
pangan dan gi i

ndisi ini akan berdampak negati di kemudian hari, seperti kemer s tan

daya pikir, lemahnya fisik, rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga berarti
kemunduran sebuah generasi
uar biasa sekali akibat yang dihasilkan leh kerusakan lingkungan, dan sebagian besar
lingkungan hidup kita rusak diakibatkan leh tindakan k rupsi

ungguh suatu tindakan

yang sangat biadab, karena k rupsi yang dilakukan benar benar menghan urkan kehidupan
pakah k rupt r mau bertanggung ja ab atas itu semua

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

59

8. Dampak Terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas
ari perjalanan panjang pelatihan bagi d sen al n pemangku mata kuliah pendidikan
antik rupsi sejak tahun

silam, selalu saja mun ul pertanyaan dan pernyataan bah a

k rupsi juga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap ketahanan budaya dan bahkan
religiusitas bangsa
angsa nd nesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, nd nesia merupakan
salah satu

egara yang ada di dunia yang mempunyai banyak kebudayaan

disebabkan karena nd nesia merupakan

al ini

egara yang mempunyai ratusan suku dimana

setiap suku mempunyai budaya serta adat istiadat yang berbeda
isisi lain dilihat dari s sial dan sejarah bah a adanya k l nialisasi leh bangsa lain seperti
pany l,
abad

rtugis, nggris dan yang paling lama dijajah leh elanda selama hampir ,

elain itu juga mengalami masa penjajahan epang pada era erang

unia

leh

sebab itu bentuk akulturasi budaya pun terjadi, alau tidak semua daerah terjadi akulturasi
elain itu dari perpeksti ge grafis juga menghasilkan beragam budaya yang ada, seperti
adanya perbeaan budaya pada daerah pesisir dan pegunungan, daerah daratan dan
kepulauan, daerah yang relai subur dan daerah yang keras tandus dan sebagainya
leh sebab itu nd nesia merupakan suatu

egara yang sangat kaya akan hasil budaya,

sehingga banyak yang menyebut bah a nd nesia adalah surga kebudayaan, betapa
banyak budaya yang di iptakan dari keari an l kal, yang menegaskan daya pikir, dan kreasi
masyarakat nd nesia yang beragam
pakah k rupsi tidak berdampak pada kebudayaan bangsa nd nesia yang adiluhung,
sangat kaya akan ragamnya dan semuanya menyiratkan pada kehidupan yang baik dan
bermartabat, mari kita simak yang berikut ini;
a. Rusaknya Cara Berpikir Logis
udaya yang sudah lama mengakar di nd nesia yang mun ul dari ara berpikir nenek
m yang yang merupakan
bumi yang dipijaknya

ujud keari an l kal bisa dalam sekejap rusak dan hilang dari

al ini bukan disebabkan karena tergerus leh abad m dern yang

mena arkan hal hal baru dalam berkehidupan, seperti; tekn l gi, material, ara, peralatan
dan pemikiran baru ustru dengan mun ulnya abad m dern banyak hal yang bisa kita petik
man aatnya dalam mempertahankan kebudayaan
tau dengan datangnya budaya asing yang masuk ke nd nesia

ebudayaan asing yang

masuk ke nd nesia, misalnya budaya barat, memang bisa menjadikan budaya asli yang
ada tergerus dan hilang atau berubah menjadi budaya ampuran atau budaya baru
apakah kita akan semerta merta menyerah terhadap gempuran budaya asing

amun
entunya

tidak, justru pada saat ini dengan maraknya gl balisasi justru nilai nilai l kal menguat
(global paradox), karena

riginalitasnya sebuah budaya dan tidak bisa disama ratakan

ataupun digantikan dengan nilai nilai yang ada di tempat lain
elanjutnya bagaimana budaya kita yang adiluhung ini bisa rusak atau kalah bahkan
musnah

a abnya adalah bagaimana dengan p la pikir masyarakat yang ada sekarang

pakah masih bisa berpikir l gis, sehat, ari bijaksana
berpikir l gis, tidak sehat dan jauh dari ari bijaksana
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tau berubah dengan merusak ara

rupt r selalu berpikir bagaimana ara mendapatkan keuntungan dengan ara ara epat
dan keji, dengan jalan manipulasi berbagai data, in rmasi bahkan merubah ara berpikir
rang, sehingga se lah lah k rupsi yang dilakukan kelihatan
hukum

ajar dan tidak mela an

esuatu yang benar, dengan semerta merta dibuat menjadi salah, dan sebaliknya

yang salah dibuat se lah lah menjadi benar
ulai dari hal hal yang ke il yang sering terjadi di seputar kita, bah a kebiasaan memberi
sesuatu yang lebih diluar ngk s yang seharusnya kepada sese rang yang dianggap telah
melakukan pekerjaan untuk kita, meskipun tugas itu sudah merupakan ke ajiban sese rang
tersebut karena sese rang tersebut sudah menerima upah atas pekerjaannya, bisa
mengubah ara berpikir l gis kita

eperti kebiasaan memberikan sejumlah uang kepada

petugas dalam urusan pembuatan d kumen di kelurahan, kep lisian atau tempat tempat
lain

ebiasaan memberikan sesuatu kepada d sen atau alikelas pada akhir semester atau

se aktu sidang skripsi dan sebagainya ama kelamaan ada sema am perasaan bersalah
atau segan bahkan malu apabila kita tidak memberikan uang atau hadiah lainnya

ang

benar adalah tidak memberikan apapun, karena sese rang tersebut sudah mendapatkan
upah atas pekerjaaannya, namun ini menjadi se lah lah salah
sudah terbalik,

ara berpikir l gis kita

alaupun masih banyak yang bertahan dengan menganggap kebiasaan ini

adalah budaya timur , bagaimana pendapat anda
asus yang juga sering terjadi di tengah masyarakat kita adalah bah a se rang k rupt r
banyak memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar, tempat ibadah ataupun
rganisasi rganisasi s sial

al ini dilakukan bukan untuk mendapatkan ridh sedekah,

namun untuk membangun itra (image) bah a se rang k rupt r tersebut adalah s s k
derma an

etika suatu saat k rupt r ini tertangkap, maka yang bi ara di media adalah

tetangga, pengurus tempat ibadah atau pengel la rganisasi s sial, seperti, bapak ibu
itu adalah rang yang sangat baik, derma an, sering memberi saya bantuan , saya tidak
menyangka bapak ibu itu ditangkap, karena bapak ibu itu adalah rang yang sangat bail
lagi derma an , dulu enak kalau masih ada bapak ibu itu suka memberikan bantuan ke
tempat ibadah kita dan masih banyak k mentar lain yang mun ul namun dengan nada
yang sama
erikut ini adalah yang juga sering kita lihat di tengah masyarakat, se rang bapak
mengadakan a ara kenduri selamatan dan mengundang tetangga serta handai taulan untuk
datang kh al kenduri selamatan tersebut adalah untuk bersyukur atas naiknya jabatan sang
anak ter inta yang sekarang menempati p sisi yang basah di kant rnya

adahal p sisi

basah tersebut mengandung maksud bah a si anak akan banyak menerima pendapatan
yang bukan hak nya

ndisi ini juga menyiratkan bah a masih banyak masyarakat yang

permisi terhadap k rupsi dan masih beranggapan bah a hasil dari k rupsi adalah re eki,
sehingga harus disyukuri

ukannya seharusnya si bapak tadi mengundang tetangga handai

taulan untuk datang dan mend akan anaknya agar dijauhkan dari g daan mendapatkan
harta benda dari upaya yang tidak halal, karena p sisi anaknya sekarang ra an k rupsi
rilaku k rupti dan

rupsi yang dilakukan se ara terus menerus dan massi bagaimanapun

juga akhirnya akan mempengaruhi dan mengubah ara berpikir l gis bangsa ini

esuatu

yang salah menjadi benar dan dibenarkan, sedangkan sesuatu yang benar menjadi salah
dan aneh untuk dilakukan.
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b. Memudarnya Nilai Budaya
ara berpikir l gis yang rusak pada akhirnya akan menggerus nilai nilai budaya yang ada
pada negeri ini
yang diakibatkan

aka tidak heran sekarang ini sudah mulai terlihat tanda tanda kerusakan
ada saat ini kita sering melihat bagaimana rang yang benar dan baik

menjadi sangat sulit untuk menduduki p sisi yang seharusnya dipegang, digantikan leh
rang rang yang buruk dan busuk dalam berpikir dan bertindak

enjadi rang baik dan

benar menjadi salah dan aneh ditengah tengah rang yang k rup
itengah masyarakat yang semakin materialistis, dimana ukuran keberhasilan sese rang
akhirnya diukur dari sedikit banyaknya harta yang dimiliki, menjadikan k rupsi adalah ara
singkat atau p t ng jalan untuk mendapatkan material dan kekuasaan yang diinginkan
rupt r tidak malu malu lagi dalam melakukan aksinya bahkan ketika terangkap leh
aparatpun, k rupt r tidak menunjukkan rasa malu apalagi menyesal, bahkan dengan raut
ajah berseri dan bangga ditunjukkan di depan kamera a ak media yang ditayangkan
untuk masyarakat luas

rupt r sering menyebut dirinya sedang apes saja dalam aksinya

sehingga bisa tertangkap leh aparat, jadi kita bisa membayangkan kalau tidak tertangkap
aparat, maka k rupsi pasti akan masih berjalan seperti biasa dan ini tentunya masih
dilakukan leh k rupt r yang belum apes hingga saat ini
rama yang sering ditunjukkan

leh k rupt r ketika dirinya tertangkap dan mulai

disangkakan leh aparat adalah menunjukkan dirinya se lah lah benar dan bersih dari
segala tuduhan

uktikan se ara hukum kalau saya telah melakukan k rupsi , pasti

ada yang salah dengan penangkapan saya , ini fitnah yang keji terhadap saya, saya akan
tuntut balik , kata kata itu sering keluar di media ketika sese rang mulai disangkakan
telah melakukan k rupsi

kting selanjutnya dalam drama ini adalah k rupt r mulai

melakukan kegiatan kegiatan peribadatan, seperti melakukan umr h, untuk menunjukkan
ke masyarakat bah a dirinya adalah makhluk su i yang taat beribadah, atau menunjukkan
betapa ideal dan harm nis hubungan keluarganya, berp se mesra dengan anak istri, semua
itu untuk mendapatkan p in plus dimata masyarakat

elanjutnya bisa ditebak, penggunaan

gimmick keagamaan mulai dikenakan ketika menghadapi sidang, seperti mengenakan baju
muslim, k piah, hijab bahkan tasbih di tangan terlihat kamera media dengan jelas

khirnya

agama diba a ba a, diseret seret dipert nt nkan di depan umum yang sebelumnya ketika
melakukan k rupsi sangat jauh ditinggalkan

adahal agama dan ketuhanan merupakan

hal yang paling utama dalam nilai budaya nd nesia ni merupakan de sakralisasi nilai
agama dan ketuhanan.
ita semua sebenarnya sudah mengetahui dan memahami bah a

egara ini tidak akan

berdiri tegak dan bermartabat apabila nilai nilai budaya ditinggalkan

ilai nilai budaya

(values of culture) merupakan p ndasi bangsa dimana ada nilai nilai yang disepakati dan
tertanam dalam suatu masyarakat,

rganisasi,

ilayah lingkungan masyarakat, dimana

nilai nilai ini akhirnya mengakar menjadi suatu kebiasaan, keper ayaan (believe), simb l
simb l, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan antara satu budaya dengan
lainnya serta menjadi a uan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang
terjadi.
ilai budaya yang ada pada bangsa nd nesia ter ermin pada lima sila yang termaktub
dalam an asila nd nesia merupakan egara yang memiliki bidaya yang sangat kaya dan
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beragam

alam ensus enduduk yang dilakukan

kateg ri suku

elanjutnya data

Southeast Asian Studies

di nd nesia terdapat

ini dikerjasamakan dengan dengan Institute of
pada tahun

menghasilkan klasifikasi baru

ihasilkan

kel mp k suku besar dari k de suku yang tersedia dalam
uku yang ada di nd nesia ternyata memiliki nilai budaya atau sistem nilai budaya yang
menjadi ped man tingkah laku dalam kehidupan masyarakat yang hampir mirip, seperti;
nilai nilai t l ng men l ng atau g t ng r y ng, musya arah, setia ka an, h rmat
mengh rmati, harga diri, tertib dan sebagainya

ilai nilai ini ter ermin dalam kehidupan

sehari hari, pelaksanaan budaya serta sistem s sial lainnya uga terlihat dalam pranata
religi, rganisasi s sial, kekerabatan, mata pen aharian, tekn l gi, kesenian, material dan
sebagainya
leh sebab itu nilai nilai budaya bangsa nd nesia adalah masyarakat yang berbudaya
tinggi, dan ini harus dijaga sampai kapanpun tentunya dengan nalar yang sehat
c. Bergesernya Religiusitas Masyarakat
angsa nd nesia merupakan bangsa yang sangat religius
didunia serta keper ayaan terhadap uhan ang

ampir semua agama yang ada

aha sa ada dan tumbuh di nd nesia

engakuan religiusitas bangsa nd nesia ter ermin dalam ila ertama an asila sebagai
dasar negara , yaitu etuhanan ang

aha sa, hal ini se ara jelas menyatakan bah a

bangsa nd nesia menempatkan uhan sebagai yang utama dari segalanya
kita bisa melihat pada embukaan
tas berkat rahmat llah ang

ndang

ndang

aha uasa

asar

alinea

elain itu juga
yaitu kata kata

ertulis se ara jelas yang menyadarkan

bangsa nd nesia bah a semua keberhasilan perjuangan adalah anugerah uhan ang
aha uasa

ang selanjutnya terdapat pada asal

yaitu tentang kebebasan

bagi setiap arga untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing masing
ada saat ini k rupsi sudah merambah kemana mana

ukan hanya di bidang ek n mi dan

p litik, tetapi juga sudah masuk di bidang agama, dimana ranah paling sakral ini ternyata
tidak terbebas dari tindak pidana k rupsi

gama adalah sesuau yang su i bagi bangsa

nd nesia dan masih diper aya sebagian besar masyarakat sebagai ujung t mbak yang
mampu menyelesaikan permasalahan k rupsi di negeri ini
erbagai kasus k rupsi terjadi di sekt r agama, mulai dari k rupsi pengadaan
u i l

itab

ur an yang melibatkan bapak dan anak yang merupakan petinggi partai p litik

besar di nd nesia

asus ini begitu melukai masyarakat, bagaimana bisa l

begitu su i bisa dik rupsi

ur an yang

elanjutnya k rupsi dana haji yang melibatkan petinggi dan

pejabat tertinggi di ementerian gama juga meninggalkan situasi miris memilukan

aji

merupakan impian seluruh umat muslim nd nesia selain sebagai bentuk pelaksanaan
ukun slam yang kelima

mat muslim di nd nesia seumur hidup berusaha menabung

dari sisa jerih payahnya untuk bisa berhaji yang dilakukan dengan keikhlasan tiada batas
hanya untuk bisa datang memenuhi undangan ll h

ke k ta su i

ekah

leh sebab

itu kasus penipuan ibadah umrah yang marak akhir akhir ini mungkin juga bentuk erminan
dari apa yang dilakukan leh para petinggi ementerian gama tersebut, kalau bapak bisa
maka anak juga bisa bahkan lebih dahsyat
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alam bentuk yang lain, k rupsi imp r pengadaan daging sapi untuk masyarakat nd nesia
juga menjadi sasaran empuk untuk dik rupsi

ali ini bukan pejabat kementerian, namun

dilakukan leh pemimpin tertinggi, presiden, bahkan juga memegang sebutan imam sebuah
partai p litik yang jelas jelas mengusung agama slam sebagai nilai dari partai tersebut
ini membuat umat patah hati bahkan patah arang, banyak yang masih men

al

ba membela,

namun kenyataan tidak bisa dipungkiri, umat ke e a
eke e aan, rasa sakit, perasaan miris dan pilu yang bertubi tubi terjadi akibat k rupsi di
sekt r agama ini, pada akhirnya banyak masyarakat yang memandang skeptis bahkan mulai
mempertanyakan masih bisakah agama dijadikan ujung t mbak pemberantasan k rupsi
pakah masih ada pemimpin agama yang bisa diper aya dan tidak k rupsi atau bersih dari
tindakan am ral yang lain

ndisi ini menempatkan agama benar benar sebagai baju

saja, apabila ingin berbuat baik dan beramal ibadah maka baju agama dipakai, selanjutnya
jika ingin mendapatkan harta yang tidak halal dengan jalan k rupsi atau melakukan hal
maksiat yang lain maka baju agama tinggal ditanggalkan
rupsi benar benar menjadikan masyarakat yang seharusnya religius menjadi masyarakat
yang munafik, religiusitas berubah semu

B. ERA DIGITAL DAN DAMPAKNYA PADA PENANGGULANGAN KORUPSI
ra digital yang terjadi karena kemajuan tekn l gi berbasis eletr nika digital pada saat ini
ditandai dengan jelas leh keberadaan internet yang menjadi bagian kehidupan manusia pada
abad ini

ada saat ini bumi dihuni leh sekitar , milyar manusia dimana hampir setengahnya

atau , milyar manusia terhubung dengan internet, sebuah angka yang sangat antastis
ari lap ran hasil survei yang dilakukan leh s siasi enyelenggara asa nternet nd nesia
tentang enetrasi

erilaku engguna nternet nd nesia tahun

, menyebutkan

bah a penetrasi pengguna internet di nd nesia meningkat menjadi
,

dari
,

juta ji a atau

juta ji a penduduk negeri ini dibanding tahun sebelumnya dimana pengguna

internet nd nesia ter atat
tinggi

,

dibanding

, juta ji a
ilayah peralihan

juta pengguna internet di nd nesia tahun

engguna pada
ural

ilayah perk taan

rban dan pedesaan

, hampir setengahnya

ural

rban lebih
ari

,

atau setara dengan

, juta adalah pengguna media s sial yang sangat akti
da perbedaan situasi yang sangat meny l k pada era digital ini dibandingkan dengan era
era sebelumnya yang masih mengandalkan tekn l gi k nvensi nal atau manual, seperti;
ke epatan penyebaran berita atau in rmasi yang luar biasa

epat kepada masyarakat,

kemudian keanekaragaman in rmasi yang ada juga sangat melimpah, terhubungnya hampir
semua kegiatan manusia dengan internet, seperti perbankan dengan e-bank, perdagangan
dengan e-commerce, pendidikan dengan e-book dan e-learning, juga bentuk bentuk
pelayanan masyarakat leh pemerintah menggunakan tekn l gi internet

al ini ditunjang

leh penggunaan alat (gadget) yang terhubung dengan internet yang dimiliki leh masyarakat
semakin meluas dari level atas hingga level yang paling ba ah
ekn l gi digital ini memaksa setiap rang untuk beradaptasi, karena mau tidak mau, suka
tidak suka, siap tidak siap, jaman digital sudah datang
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asyarakat nd nesia dengan segala

keragamannya, tingkat pendidikan serta pengetahuannya mengakibatkan situasi sekarang ini
menjadi sangat unik
an aman

ilain sisi k ndisi ini menjadi peluang di sisi yang lain k ndisi ini menjadi

entunya juga berpengaruh kepada upaya penanggulangan k rupsi yang tengah

dilakukan.
a. Meningkatnya Kualitas Kejahatan Korupsi
ekn l gi digital pada saat ini sudah sangat maju dan terus maju dengan pesat sehingga
tekn l gi digital ini hadir pada setiap sendi kehidupan manusia

ekn l gi digital yang

marak saat ini sangat memudahkan bagi pergerakan masyarakat dan bisa dikatakan
terjangkau bagi semua kalangan
ada saat ini hampir semua bisa dilakukan se ara digital, sehingga memaksa semua rang
untuk beralih ke dunia digital

rang tidak perlu rep t antri di bank karena rang rang yang

terhubung dengan internet bisa melakukan transaksi perbankan dimanapun, se lah lah
setiap rang mempunyai asisten perbankan yang bisa membantu kapanpun dimanapun
uga untuk keperluan belanja, dari sayur mayur dan kebutuhan hidup sehari hari, pesan
tiket perjalanan, membayar tagihan ini itu, perm dalan kerja, keperluan transp rtasi dari
satu tempat ke tempat lain, hingga membeli kendaraan berm t r, rang hanya tinggal klik
di gadgetnya, semua akan terjadi

al inilah yang menjadikan tekn l gi digital ini menjadi

tekn l gi disrupti (disruptive technology) yang mengeser bahkan mematikan tekn l gi
lama beserta kebiasannya
isisi keterbukaan in rmasi, tekn l gi digital ini menjadikan semuanya bisa dilakukan
dengan transparan, dalam satu sistem kerja dan keamanan, sehingga e ekti dan efisien
menghilangkan p tensi transaksi nal yang mengarah ke bentuk suap yang biasa terjadi
pada sistem anal g, semua transaksi ter atat se ara t matis

engan asumsi ini maka

tekn l gi ini akan memba a angin segar bagi penegakan integritas
amun apakah dengan datangnya tekn l gi digital ini k rupsi akan bisa se ara t matis
diberantas

eperti kita ketahui bersama bah a tekn l gi itu bisa dianal gikan sebagai

sebuah pisau yang kedua sisinya tajam, artinya tekn l gi bisa dijadikan alat untuk
membangun kebaikan, namun bisa juga diman aatkan untuk tujuan tujuan yang jahat,
termasuk k rupsi
ekn l gi digital sangat bisa untuk dijadikan alat untuk men iptakan kejahatan k rupsi
dengan pendekatan baru

rupsi dengan tekn l gi digital dan in rmasi akan memba a

kejahatan k rupsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan

anggih

rupsi dengan

tekn l gi digital hanya akan bisa dilakukan leh rang rang atau bersek ngk l dengan
rang rang yang paham dengan tekn l gi ini, yang tentunya akan lebih sulit lagi dideteksi
dan dipe ahkan
engan semakin terhubungnya dunia dengan internet, maka kerusakan yang terjadi akibat
k rupsi juga bisa semakin massi

ejahatan k rupsi juga pada akhirnya tidak mengenal

batas territ rial karena semua ilayah di dunia ini terhubung satu sama lainnya
b. Permisifme Akibat Paparan Informasi
anusia yang ada pada era digital sekarang ini menerima paparan in rmasi berkali
kali lipat dibandingkan manusia yang ada pada

tahun yang lalu

emajuan yang
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pesat di bidang tekn l gi in rmasi dan k munikasi mend r ng tiap tiap individu untuk
berhubungan dengan epat elain itu, kemajuan di bidang tekn l gi juga membuat individu
dapat mengakses in rmasi dengan epat, baik dari dalam maupun luar negeri
eadaan ini mend r ng tinginya tingkat interaksi antar individu dan seluruh dunia ehingga
mengakibatkan saling mempengaruhi antar masyarakat atau antar negara di seluruh
penjuru dunia

eadaan ini juga menjadi pend r ng meningkatnya gl balisasi

aparan in rmasi yang sangat tinggi di masyarakat akan mengakibatkan permisi me
masyarakat atas kejadian yang ada

elain diakibatkan leh berita b h ng (hoax) yang

meramaikan berita benar atas suuatu kejadian, masyarakat juga dengan mudah mengalihkan
t pik pembi araan yang lain yang mungkin pada saat itu menjadi viral ehingga kasus yang
seharusnya masyarakat ikut peduli pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja dan lupa
atas apa yang terjadi
c. Hoax Tantangan Pemberantasan Korupsi
itengah membanjirnya in rmasi yang beredar setiap harinya dipelbagai media khususnya
pada media internet dan media s sial pada saat ini, masyarakat nd nesia dihadapkan pada
permasalahan kebenaran isi berita atau in rmasi yang diterimanya
era

alau kita kembali ke

tahun silam, masyarakat mendapatkan in rmasi bisa sangat terukur baik dari

jumlah in rmasi ataupun kualitas in rmasinya

edia yang mengeluarkan in rmasi juga

masih terbatas baik media etak maupun elektr nika ehingga pada era tersebut hampir
bisa dipastikan tidak terjadi permasalahan yang terkait dengan keabsahan in rmasi yang
diterima leh masyarakat
aat ini dengan semakin maraknya dunia digital, dan hampir setiap rang yang terhubung
dengan jejaring internet dan media s sial akan menerima in rmasi yang jauh lebih besar
daripada era

tahun yang lalu

al ini diperkuat dengan bah a pada era digital ini

setiap rang yang terhubung dengan jejaring internet dan atau media s sial bisa untuk
mempr duksi in rmasinya sendiri dan dibagikan (share) kepada rang lain yang terhubung
pada jejaring yang sama

isisi lain jumlah pengguna internet dan media s sial yang sudah

kuat literasi digitalnya masih sedikit, sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat
saat ini enderung memer ayai segala in rmasi yang beredar di internet tanpa melakukan
klarifikasi
enurut hasil survei

ps s

, sebanyak

dari

juta pengguna internet di

nd nesia per aya dengan kebenaran in rmasi di dunia maya tanpa ek dan ri ek, dan
tidak menutup kemungkinan k nten yang tersebar mengandung k n ik kepentingan, ini
merupakan en mena kekinian akibat maraknya penggunaan internet dan media s sial
en mena tersebut terjadi karena mun ulnya peningkatan pengguna internet yang belum
diimbangi dengan peningkatan literasi digital

ndisi inilah menyebabkan terjadinya

penyebaran k nten negati seperti ujaran keben ian, berita b h ng (hoax), perundungan,
radikalisme, pembelaan diri atau kel mp k tanpa alasan yang jelas dan p rn grafi berjalan
dengan epat, massi , dan pada saat yang bersamaan bisa menjadi an aman besar bagi
bangsa dan negara
ada saat ini kalau kita membuka media s sial pasti akan berhadapan dengan berita
b h ng (hoax) yang sangat sulit untuk dibedakan dengan berita yang benar, apalagi bagi
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masyarakat a am yang masih minim literasi

ndisi kebingungan masyarakat akan berita

yang benar ini dengan mudah diman aatkan leh beragam knum termasuk k rupt r untuk
membangun pini masyarakat
kesempatan yang sama,

irektur ksekuti

aari nstitute

uhammad bdullah

arra

mengatakan perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran kritis di kalangan generasi
muda pengguna internet terhadap k nten k nten negati yang menyebar di media s sial
d. Era Digital dan Peluang pada Upaya Pemberantasan Korupsi
ra digital yang banyak mempengaruhi rang dalam berbagai hal termasuk meningkatnya
kualitas kejatahatan k rupsi, namun juga mempunyai peluang yang besar dalam upaya
pemberantasan k rupsi
alau kita melihat dari te ri peluang yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan
suatu kejadian akan terjadi

ilai peluang yang rendah menunjukkan bah a kemungkinan

suatu peristi a akan terjadi sangat ke il

ebaliknya jika nilai peluang tinggi maka

kemungkinan besar suatu peristi a akan terjadi

eluang dapat kita maksudkan sebagai

situasi atau k ndisi yang ada di lingkungan atau masyarakat yang memberikan kemungkinan
upaya pemberantasan k rupsi bisa berhasil di era digital ini

ituasi dan k ndisi yang

dimaksud men akup lingkup yang luas, seperti budaya, tingkat pendidikan, k ndisi s sial
p litik, perundang undangan dan peraturan pemerintah, tekn l gi dan sebagainya
ari kita lihat peluang kita yang ada, dari sisi budaya, budaya yangada di nd nesia
merupakan budaya adiluhung, budaya yang sangat tinggi yang menjunjung tinggi
nilai kejujuran, kebaikan, keselarasan alam semesta serta menempatkan agama dan
ketuhanan pada tataran yang sangat tinggi

rtinya bah a dari sisi budaya peluang untuk

pemberantasan k rupsi adalah tinggi
ingkat pendidikan di nd nesia bisa dikatakan membaik dari

aktu ke

aktu

alaupun

belum bisa dikatakan memuaskan, namun semuanya adalah pr ses untuk menuju
kesempurnaan

ingkat buta huru di nd nesia juga mengalami penurunan yang signifikan

ari data kemendikbud yang disampaikan
penurunan angka buta huru men apai

endikbud
,

uhadjir

endy tahun

ter atat

, yang artinya hanya tinggal

,

atau

setara , juta ji a yang masih harus menjadi target penuntasan buta huru selanjutnya
endidikan
tingkat

ajib dari

sampai

b leh dikatakan ukup berhasil, sedangkan untuk

juga meningkat ndikasi yang ada saat ini setiap tahun terdapat , juta sis a

kelas tiga yang mengikuti

rtinya peluang dati sisi pendidikan juga tinggi

ituasi p litik yang semakin dem kratis saat ini dengan tingkat kede asaan berp litik yang
baik juga menjadi a t r yang bisa dijadikan peluang untuk pemberantasan p litik,

alau

masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan seperti pembenahan partai p litik dan
sebagainya
ari sisi perundangan dan peraturan pemerintah, k mitmen k ngkret pemberantasan
k rupsi itu ter ermin dalam

tentang

rupsi, atas amanah k nstitusi dan ketetapan
m r
dan

ep tisme

erubahan atas

emberantasan

indak

idana

ajelis ermusya aratan akyat

tentang enyelenggara egara yang ersih dan ebas

rupsi,

ndang undang ini kemudian diubah menjadi
tentang emberantasan indak idana

lusi

tentang
rupsi,
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ahun

tentang embentukan
entang

indak

idana

misi emberantasan

en u ian

ang

sangat serius dalam upaya pemberantasan k rupsi

rupsi

,

ahun

menunjukkan bah a pemerintah
al ini bisa diartikan bah a dari sisi

pemerintahan peluang untuk melakukan upaya pemberantasan k rupsi tinggi
ari sisi tekn l gi, pada era digital ini hampir setiap rang terhubung dengan internet dan
hampir setiap rang mempunyai alat (gadget) yang bisa terhubung dengan internet
ini sekitar

aat

juta penduduk nd nesia mempunyai telep n genggam (handphone) yang

mana sebagian besar dari telep n genggam tersebut bisa digunakan untuk mengakses
internet

ari angka

juta tersebut, ada sekitar

adalah pengguna media s sial akti

juta rang atau n m r pengguna

rtinya kalau kita balikkan tantangan era digital ini

menjadi sebuah peluang (opportunity), maka akan ada

juta pengguna internet dan

juta pengguna media s sial yang bisa dipapar dengan in rmasi tentang pemberantasan
k rupsi dan sikap antik rupsi
adi bisa disimpulkan bah a peluang (opportunity) dalam upaya pemberantasan k rupsi
di era digital ini sangat tinggi dan menjanjikan ekarang peluang itu hanya menunggu niat
yang tulus dari semua pihak (stake holder) dan upaya yang k nkret untuk me ujudkannya
nda siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan k rupsi di era digital ini
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
ahasis a mampu menjelaskan nilai nilai antik rupsi untuk mengatasi
akt r internal penyebab terjadinya k rupsi;
ahasis a mampu menjelaskan prinsip prinsip antik rupsi yang
berped man pada nilai nilai antik rupsi untuk mengatasi akt r
eksternal penyebab terjadinya k rupsi agar k rupsi tidak terjadi;
ahasis a mampu memberikan

nt h penerapan prinsip prinsip dan

nilai nilai antik rupsi dalam suatu rganisasi institusi masyarakat
untuk men egah terjadinya k rupsi dalam setiap kegiatannya

POKOK BAHASAN
ilai nilai antik rupsi dan prinsip prinsip antik rupsi

SUB POKOK BAHASAN
ilai

ilai ntik rupsi

rinsip rinsip ntik rupsi
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enga u pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya k rupsi sebagaimana
telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bah a penyebab k rupsi terdiri
atas akt r internal dan akt r eksternal

akt r internal merupakan penyebab k rupsi yang

datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan akt r eksternal berasal dari lingkungan
atau sistem

paya pen egahan k rupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan,

atau setidaknya mengurangi, kedua akt r penyebab k rupsi tersebut
akt r internal sangat ditentukan
diri setiap individu

leh kuat tidaknya nilai nilai antik rupsi tertanam dalam

ilai nilai antik rupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian,

kedisiplinan, tanggung ja ab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan

ilai nilai

antik rupsi itu perlu diterapkan leh setiap individu untuk dapat mengatasi akt r eksternal
agar k rupsi tidak terjadi

ntuk men egah terjadinya akt r eksternal, selain memiliki nilai nilai

antik rupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip prinsip antik rupsi yaitu
akuntabilitas, transparansi, ke ajaran, kebijakan, dan k ntr l kebijakan dalam suatu rganisasi
institusi masyarakat

leh karena itu hubungan antara prinsip prinsip dan nilai nilai antik rupsi

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

A. NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
ilai nilai antik rupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian,
kedisiplinan, pertanggungja aban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan
ilai nilai inilah yang akan mendukung prinsip prinsip antik rupsi untuk dapat dijalankan
dengan baik
1. Kejujuran
enurut ug n kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berb h ng, dan tidak
urang ujur adalah salah satu si at yang sangat penting bagi kehidupan mahasis a, tanpa
si at jujur mahasis a tidak akan diper aya dalam kehidupan s sialnya

ug n

ilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang di arnai dengan budaya akademik sangatlah
diperlukan

ilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana mana

termasuk dalam kehidupan di kampus ika mahasis a terbukti melakukan tindakan yang
tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun s sial, maka selamanya rang lain akan
selalu merasa ragu untuk memper ayai mahasis a tersebut ebagai akibatnya mahasis a
akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan rang lain

al ini

juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi rang lain karena selalu merasa uriga
terhadap mahasis a tersebut yang terlihat selalu berbuat urang atau tidak jujur

elain

itu jika se rang mahasis a pernah melakukan ke urangan ataupun keb h ngan, akan
sulit untuk dapat memper leh kembali keper ayaan dari mahasis a lainnya

ebaliknya

jika terbukti bah a mahasis a tersebut tidak pernah melakukan tindakan ke urangan
maupun keb h ngan maka mahasis a tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang
disebabkan tindakan ter ela tersebut

rinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh leh

setiap mahasis a sejak masa masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di
dalam setiap pribadi mahasis a
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ambar
ika mahasis a terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun
s sial, maka selamanya rang lain akan selalu merasa ragu untuk memper ayai mahasis a tersebut ebagai
akibatnya mahasis a akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan rang lain
t

umas niversitas adjah

ada

2. Kepedulian
enurut

ug n

menghiraukan

definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan
ug n

ilai kepedulian sangat penting bagi se rang mahasis a

dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat

ebagai al n pemimpin masa depan,

se rang mahasis a perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik
lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus.
asa kepedulian se rang mahasis a harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus
leh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasis a sebagai
subjek didik sangat penting

e rang mahasis a dituntut untuk peduli terhadap pr ses

belajar mengajar di kampus, terhadap pengel laan sumber daya di kampus se ara e ekti
dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus

ahasis a

juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan
kualitas pr duk ilmiah yang dihasilkan leh perguruan tingginya
eberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai ujud kepedulian di antaranya adalah dengan
men iptakan suasana kampus sebagai rumah kedua

al ini dimaksudkan agar kampus

menjadi tempat untuk mahasis a berkarya, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler,
tanpa adanya batasan ruang gerak

elain itu dengan memberikan kesempatan kepada

mahasis a untuk mengembangkan p tensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh
dengan berbagai kegiatan di kampus,

egiatan kegiatan tersebut dapat meningkatkan

interaksi antara mahasis a satu dengan mahasis a yang lainnya sehingga hubungan saling
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mengenal dan saling belajar dapat di apai lebih dalam

al ini akan sangat berguna bagi

para mahasis a untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan
datang.
paya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasis a untuk
menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasis a yang
membutuhkan

engan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasis a satu dengan lainnya

akan semakin erat indakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasis a kepada
d sen di luar jam kuliah melalui peman aatan internet dan juga meningkatkan peran d sen
sebagai asilitat r, dinamisat r dan m tivat r ni penting dilakukan karena hubungan
baik mahasis a dengan d sen akan memberikan dampak p siti bagi tertanamnya nilai
kepedulian

engembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan

kelas kelas ke il yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih
intensi

engan adanya kelas kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasis a

dengan d sen tetapi hubungan antara mahasis a dengan banyak mahasis a yang
saling interakti dan p siti juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasis a dapat
memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus

engan demikian perhatian

dan perbaikan kepada setiap mahasis a tersebut dapat memberikan kesempatan belajar
yang baik

3. Kemandirian
ndisi mandiri bagi mahasis a dapat diartikan sebagai pr ses mende asakan diri
yaitu dengan tidak bergantung pada rang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung
ja abnya

al ini penting untuk masa depannya dimana mahasis a tersebut harus

mengatur kehidupannya dan rang rang yang berada di ba ah tanggung ja abnya sebab
tidak mungkin rang yang tidak dapat mandiri mengatur dirinya sendiri akan mampu
mengatur hidup

rang lain

engan karakter kemandirian tersebut mahasis a dituntut

untuk mengerjakan semua tanggung ja ab dengan usahanya sendiri dan bukan rang lain
upardi

4. Kedisiplinan
enurut

ug n

ug n

definisi kata disiplin adalah ketaatan kepatuhan kepada peraturan
alam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun s sial

mahasis a perlu hidup disiplin

idup disiplin tidak berarti harus hidup seperti p la militer di

barak militer namun hidup disiplin bagi mahasis a adalah dapat mengatur dan mengel la
aktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik baiknya untuk menyelesaikan tugas
baik dalam lingkup akademik maupun s sial kampus
an aat dari hidup yang disiplin adalah mahasis a dapat men apai tujuan hidupnya dengan
aktu yang lebih efisien
keper ayaan

isiplin juga membuat rang lain per aya dalam mengel la suatu

isalnya rang tua akan lebih per aya pada anaknya yang hidup disiplin

untuk belajar di k ta lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin elain itu disiplin dalam
belajar perlu dimiliki leh mahasis a agar diper leh hasil pembelajaran yang maksimal
idak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak
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menunjang pr ses pembelajaran

isalnya, sering kita jumpai mahasis a yang malas,

sering absen, m tivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata
tertib kampus, dan lain lain

al tersebut menunjukkan masih banyak mahasis a yang tidak

memiliki kedisiplinan.
engan k ndisi demikian, d sen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin
mahasis a dalam belajar dan berperilaku di kampus
dilakukan dengan

ara ara yang dapat diterima

yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang

endisiplinkan mahasis a harus

leh ji a dan perasaan mahasis a,

isiplin dengan ara kasih sayang ini dapat

membantu mahasis a agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri
aat ini perilaku dan kebiasan yang buruk negati dari mahasis a enderung mengarah
kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang mela an hukum

enakalan

mahasis a dapat dikatakan dalam batas ke ajaran apabila dilakukan dalam kerangan
men ari identitas diri jati diri dan tidak merugikan

rang lain

eranan d sen dalam

menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan
sabar dan penuh pengertian

nt h,

sen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasis a dengan

kasih sayang, khususnya disiplin diri (self discipline)

alam usaha tersebut, d sen perlu

memperhatikan dan melakukan
a

embantu mahasis a mengembangkan p la perilaku untuk dirinya, misalnya

aktu

belajar di rumah, lama mahasis a harus memba a atau mengerjakan tugas
b

enggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan ara untuk menegakan
disiplin, misalnya menerapkan reward and punishment se ara adil, sesegera mungkin
dan transparan

is andi

5. Tanggung Jawab
enurut ug n definisi kata tanggung ja ab adalah keadaan

ajib menanggung segala

sesuatunya kalau terjadi apa apa b leh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan

ug n

ahasis a adalah sebuah status yang ada pada diri sese rang yang telah lulus dari
pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga
yang bernama universitas

armin

ahasis a yang memiliki rasa tanggung ja ab

akan memiliki ke enderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasis a yang
tidak memiliki rasa tanggung ja ab

ahasis a yang memiliki rasa tanggung ja ab akan

mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bah a jika suatu tugas tidak dapat
diselesaikan dengan baik dapat merusak itra namanya di depan rang lain

ahasis a

yang dapat diberikan tanggung ja ab yang ke il dan berhasil melaksanakannya dengan
baik berhak untuk mendapatkan tanggung ja ab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari
keper ayaan

rang lain terhadap mahasis a tersebut

ahasis a yang memiliki rasa

tanggung ja ab yang tinggi mudah untuk diper aya rang lain dalam masyarakat misalkan
dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus
anggung ja ab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah,
baik itu disengaja maupun tidak disengaja

anggung ja ab tersebut berupa per ujudan

kesadaran akan ke ajiban menerina dan menyelesaikan semua masalah yang telah di
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lakukan anggung ja ab juga merupakan suatu pengabdian dan peng rbanan

aksudnya

pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai
per ujudan kesetiaan, inta kasih sayang, n rma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan
dengan ikhlas.
ahasis a mempunyai banyak ke ajiban yang harus dipertanggungja abkan

isalnya

tugas tugas yang diberikan leh d sen, tanggung ja ab untuk belajar, tanggung ja ab
untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggung ja ab menjaga diri sendiri
ebagai se rang mahasis a kita sudah dilatih leh rang tua untuk lebih mandiri dalam
menjaga diri kita sendiri, karena dalam perkulihan kita diajarkan untuk melakukan apa apa
sendiri

leh sebab itu rangtua sudah tidak bisa meng ntr l aktivitas keseharian anak

anaknya adi sebagai mahasis a harus bisa bertanggung ja ab dalam menjaga dirinya
sendiri.

6. Kerja Keras
ekerja keras didasari dengan adanya kemauan

ata kemauan menimbulkan as siasi

dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian
diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki lakian dan pantang
mundur dalah penting sekali bah a kemauan mahasis a harus berkembang ke tara yang
lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai rang
lain

etiap kali sese rang penuh dengan harapan dan per aya, maka akan menjadi lebih

kuat dalam melaksanakan pekerjaannya ika interaksi antara individu mahasis a dapat
di apai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan di apai akan semakin
ptimum
ekerja keras merupakan hal yang penting guna ter apainya hasil yang sesuai dengan target
kan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan
i dalam kampus, para mahasis a diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan

i

situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasis a
dan juga arahan arahan kepada mahasis a tidak menjadi sia sia

7. Sederhana
aya hidup mahasis a merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat
di sekitarnya

aya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasis a me

ngenyam masa pendidikannya

engan gaya hidup sederhana, setiap mahasis a dibiasakan

untuk tidak hidup b r s, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua
kebutuhannya

erap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak

selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya
engan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasis a dibina untuk mempri ritaskan
kebutuhan di atas keinginannya rinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting
dalam menjalin hubungan antara sesama mahasis a karena prinsip ini akan mengatasi
permasalahan kesenjangan s sial, iri, dengki, tamak, eg is, dan yang sikap sikap negati
lainnya lainnya

rinsip hidup sederhana juga menghindari sese rang dari keinginan yang

berlebihan
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ambar
rinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara
sesama mahasis a karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan s sial, iri, dengki, tamak, eg is,
dan yang sikap sikap negati lainnya lainnya
t

umas niversitas endidikan nd nesia

8. Keberanian
ika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasis a yang sedang mengalami kesulitan
dan keke e aan

eskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasis a

dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan

erkadang mahasis a tetap diberikan

pekerjaan pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya

ebanyakan

kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena keper ayan kepada diri sendiri
ahasis a memerlukan keberanian untuk men apai kesuksesan

entu saja keberanian

mahasis a akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya
ntuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan
mahasis a, terutama sekali mahasis a harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan
sebaik baiknya

engetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan per aya kepada diri

sendiri ika mahasis a menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri
sendiri

i mana pun dan dalam k ndisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang

epat dan harus dilaksanakan dengan epat pula

alah satu kesempatan terbaik untuk

membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik baiknya adalah dalam kesunyian di
mana dia bisa berpikir tanpa diganggu
asa per aya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasis a harus memelihara
rasa per aya kepada diri sendiri se ara terus menerus, supaya bisa memperkuat si at si at
lainnya ika mahasis a per aya kepada diri sendiri, maka hal ini akan ter ujud dalam
segala tingkah laku mahasis a

e rang mahasis a perlu mengenali perilakunya, sikap,

dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya

engetahuan mengenai kepribadian

dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan
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karena mahasis a senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat
berinteraksi dengan mahasis a lainnya

i lingkungan tersebut mahasis a akan mendapat

sentuhan kreativitas dan in vasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa
perkuliahannya

jai udin

9. Keadilan
erdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak

agi

mahasis a karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasis a
dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan se ara adil dan benar
i dalam kehidupan sehari hari, pemikiran pemikiran sebagai dasar pertimbangan
untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan
pengetahuan yang dimiliki sese rang

alam masa perkuliahan setiap mahasis a perlu

sekali did r ng untuk men ari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan
sesama mahasis a lainnya

engan demikian mahasis a diharapkan dapat semakin

bijaksana dalam mengambil keputusan di mana permasalahannya semakin lama semakin
k mpleks atau rumit untuk diselesaikan

B. PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI
etelah memahami nilai nilai antik rupsi yang penting untuk men egah akt r internal
terjadinya k rupsi, berikut akan dibahas prinsip prinsip antik rupsi yang meliputi akuntabilitas,
transparansi, ke ajaran, kebijakan, dan k ntr l kebijakan, untuk men egah akt r eksternal
penyebab k rupsi
1. Akuntabilitas
kuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja

emua lembaga

mempertanggung ja abkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk k nvensi
(de facto) maupun k nstitusi (de jure), baik pada level budaya individu dengan individu
maupun pada level lembaga

appenas

embaga lembaga tersebut berperan dalam

sekt r bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sekt r
kuntabilitas publik se ara tradisi nal dipahami sebagai alat yang digunakan untuk
menga asi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan ara memberikan ke ajiban
untuk dapat memberikan ja aban (answerability) kepada sejumlah
ubnik

t ritas eksternal

elain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling undamental merujuk

kepada kemampuan menja ab kepada sese rang terkait dengan kinerja yang diharapkan
ierre

ese rang yang diberikan ja aban ini haruslah sese rang yang memiliki

legitimasi untuk melakukan penga asan dan mengharapkan kinerja

ras j

kuntabilitas publik memiliki p la p la tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah
akuntabilitas pr gram, akuntabilitas pr ses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome,
akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas p litik

uslitbang,

alam pelaksanaannya,

akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungja abkan melalui mekanisme
pelap ran dan pertanggungja aban atas semua kegiatan yang dilakukan

valuasi atas

kinerja administrasi, pr ses pelaksanaan, dampak dan man aat yang diper leh masyarakat
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baik se ara langsung maupun man aat jangka panjang dari sebuah kegiatan
erkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam
penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia
leh karena itu mahasis a sebagai bagian dari ivitas akademika pemilik masa depan
merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan

engan

harapan bah a integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada
diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

2. Transparansi
alah satu prinsip penting antik rupsi lainnya adalah transparansi

rinsip transparansi ini

penting karena pemberantasan k rupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua
pr ses kebijakan dilakukan se ara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat
diketahui leh publik

ras j

elain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus

k ntr l bagi seluruh pr ses dinamika struktural kelembagaan

alam bentuk yang paling

sederhana, transparansi menga u pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung
tinggi keper ayaan (trust) karena keper ayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan
m dal a al yang sangat berharga bagi para mahasis a untuk dapat melanjutkan tugas dan
tanggungja abnya pada masa kini dan masa mendatang

urnia an

alam pr sesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu pr ses penganggaran, pr ses
penyusunan kegiatan, pr ses pembahasan, pr ses penga asan, dan pr ses evaluasi
r ses penganggaran bersi at bottom up, mulai dari peren anaan, implementasi, lap ran
pertanggungja aban dan penilaian evaluasi terhadap kinerja anggaran

i dalam pr ses

penyusunan kegiatan atau pr yek pembangunan terkait dengan pr ses pembahasan
tentang sumber sumber pendanaan

anggaran pendapatan

dan al kasi anggaran

anggaran belanja
r ses pembahasan membahas tentang pembuatan ran angan peraturan yang berkaitan
dengan strategi penggalangan pemungutan dana, mekanisme pengel laan pr yek mulai
dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelap ran finansial dan pertanggungja aban
se ara teknis

r ses penga asan dalam pelaksanaan pr gram dan pr yek pembangunan

berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah pr yek pr yek
yang diusulkan leh masyarakat sendiri r ses lainnya yang penting adalah pr ses evaluasi
r ses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan pr yek dijalankan se ara terbuka
dan bukan hanya pertanggungja aban se ara administrati , tapi juga se ara teknis dan fisik
dari setiap ut put kerja kerja pembangunan
al hal tersebut merupakan panduan bagi mahasis a untuk dapat melaksanakan
kegiatannya agar lebih baik etelah pembahasan prinsip ini, mahasis a sebagai individu dan
juga bagian dari masyarakat rganisasi institusi diharapkan dapat mengimplementasikan
prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa.

3. Kewajaran
rinsip antik rupsi lainnya adalah prinsip ke ajaran

rinsip airness atau ke ajaran ini

ditujukan untuk men egah terjadinya manipulasi ketidak ajaran dalam penganggaran,
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baik dalam bentuk mark up maupun ketidak ajaran lainnya

i at si at prinsip ke ajaran

ini terdiri dari lima hal penting yaitu k mprehensi dan disiplin, eksibilitas, terprediksi,
kejujuran, dan in rmati
mprehensi dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinam
bungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off
budget), sedangkan eksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk men apai
efisiensi dan e ektivitas

erprediksi berarti adanya ketetapan dalam peren anaan atas

dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan
nggaran yang terprediksi merupakan erminan dari adanya prinsip fairness di dalam
pr ses peren anaan pembangunan

elain itu, si at penting lainnya adalah kejujuran

ejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun
pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun p litis
ejujuran merupakan bagian p k k dari prinsip fairness i at yang terakhir dalam prinsip
ke ajaran adalah in rmati

ujuan dari si at ini adalah dapat ter apainya sistem in rmasi

pelap ran yang teratur dan in rmati

i at in rmati ini dijadikan sebagai dasar penilaian

kinerja, kejujuran dan pr ses pengambilan keputusan selain itu si at ini merupakan iri khas
dari kejujuran.
alam penerapannya pada mahasis a, prinsip ini dapat dijadikan rambu rambu agar dapat
bersikap lebih

aspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasis a seperti

penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam rganisasi

elain itu, setelah

pembahasan ini, mahasis a juga diharapkan memiliki kualitas m ral yang lebih baik
dimana kejujuran merupakan bagian p k k dalam prinsip ini

4. Kebijakan
rinsip antik rupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan

embahasan mengenai prinsip

ini ditujukan agar mahasis a dapat mengetahui dan memahami kebijakan antik rupsi
ebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan
yang dapat merugikan negara dan masyarakat

ebijakan antik rupsi ini tidak selalu

identik dengan undang undang antik rupsi, namun bisa berupa undang undang kebebasan
mengakses in rmasi, undang undang desentralisasi, undang undang anti m n p li,
maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus meng ntr l
terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara leh para pejabat negara
spek aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan,
kultur kebijakan ebijakan antik rupsi akan e ekti apabila di dalamnya terkandung unsur
unsur yang terkait dengan pers alan k rupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada
kualitas dan integritas pembuatnya
didukung

ebijakan yang telah dibuat dapat ber ungsi apabila

leh akt r akt r penegak kebijakan yaitu kep lisian, kejaksaan, pengadilan,

penga ara, dan lembaga pemasyarakatan

ksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait

dengan nilai nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum
atau undang undang antik rupsi

ebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan

tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan k rupsi
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5. Kontrol Kebijakan
rinsip terakhir antik rupsi adalah k ntr l kebijakan

ntr l kebijakan merupakan upaya

agar kebijakan yang dibuat betul betul e ekti dan mengeliminasi semua bentuk k rupsi
ada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga lembaga penga asan di nd nesia,
sel e al a in

or ani a ion, re rmasi sistem penga asan di nd nesia, pr blematika

penga asan di nd nesia entuk k ntr l kebijakan berupa partisipasi, ev lusi dan re rmasi
ntr l kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan k ntr l terhadap kebijakan dengan
ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan k ntr l kebijakan berupa p sisi
yaitu meng ntr l dengan mena arkan alternati kebijakan baru yang dianggap lebih
layak

edangkan k ntr l kebijakan berupa rev lusi yaitu meng ntr l dengan mengganti

kebijakan yang dianggap tidak sesuai

etelah memahami prinsip yang terakhir ini,

mahasis a kemudian diarahkan agar dapat berperan akti dalam melakukan tindakan
k ntr l kebijakan baik berupa partisipasi, ev lusi maupun re rmasi pada kebijakan
kebijakan kehidupan mahasis a dimana peran mahasis a adalah sebagai individu dan
juga sebagai bagian dari masyarakat, rganisasi, maupun institusi
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
ahasis a mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan
k rupsi;
ahasis a mampu membandingkan berbagai kelebihan dan
kelemahan upaya pemberantasan k rupsi dari berbagai sudut pandang;
ahasis a mampu menjelaskan berbagai upaya yang dapat
dilakukannya dalam rangka men egah dan memberantas k rupsi baik
di lingkungannya maupun dalam masyarakat

POKOK BAHASAN
paya emberantasan

rupsi

SUB POKOK BAHASAN
nsep emberantasan

rupsi

paya enanggulangan ejahatan

rupsi dengan

enggunakan

ukum idana
erbagai trategi dan atau paya emberantasan

rupsi
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i muka telah dijelaskan pengertian k rupsi, akt r akt r penyebab k rupsi, dampak k rupsi
serta prinsip prinsip atau nilai nilai yang perlu dikembangkan untuk men egah sese rang
melakukan k rupsi atau perbuatan perbuatan k rupti

i muka juga telah dipaparkan

pengertian integritas dan bagaimana seharusnya sese rang berprilaku sehingga integritas
menjadi bagian dari perilakunya sehari hari

gar lebih memahami berbagai isu tentang k rupsi,

diperlukan pengetahuan tentang upaya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi k rupsi
leh karenanya, dalam bab ini, akan diuraikan berbagai upaya pemberantasan k rupsi
e ara umum banyak rang berpendapat bah a upaya yang paling tepat untuk memberantas
k rupsi adalah menghukum seberat beratnya pelaku k rupsi

engan demikian bidang hukum,

khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai ja aban yang paling tepat untuk memberantas
k rupsi

erupakan sebuah realita bah a kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum

pidana untuk memberantas k rupsi dalam bentuk peraturan perundang undangan

ita juga

memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut
baik kep lisian, kejaksaan, dan pengadilan
yang bernama

misi emberantasan

untuk memberantas k rupsi

ita bahkan memiliki sebuah lembaga independen

rupsi

yang kesemuanya dibentuk salah satunya

amun dalam realita k rupsi tetap tumbuh subur dan berkembang

dengan pesat r nisnya lagi, ditemukan pula akta bah a aparat yang telah ditunjuk untuk
memberantas k rupsi dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsuburkan k rupsi yang terjadi
di negara ini.
elain le at jalur hukum, ada pula beberapa ahli yang berpendapat bah a bekal pendidikan
termasuk endidikan gama memegang peranan yang sangat penting untuk men egah k rupsi
enarkah demikian

dalah sebuah situasi yang ukup mengejutkan, bah a negara negara yang

tingkat k rupsinya enderung tinggi, justru adalah negara negara yang masyarakatnya dapat
dikatakan ukup taat beragama
da pula ahli yang mengatakan bah a untuk memberantas k rupsi, sistem dan lembaga
pemerintahan serta lembaga lembaga negara harus dire rmasi e rmasi ini meliputi re rmasi
terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya

uang untuk k rupi harus diperke il

ransparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan
pejabat publik harus ditingkatkan

etiap lembaga pemerintahan dan atau negara harus

mempertanggungja abkan apa yang dilakukannya kepada rakyat

uang gerak serta kebebasan

menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (civil society) harus pula ditingkatkan, termasuk
di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen

ntuk itu lembaga independen

yang bertugas menjadi wa ch do sangat penting untuk men egah dan memberantas k rupsi
engan perkembangan tekn l gi terutama tekn l gi in rmasi, m dus perandi k rupsi juga
semakin rumit

ntuk memberantas k rupsi dibutuhkan pengetahuan atau ketrampilan tekn l gi

dan atau sistem in rmasi atau ara ara pemberantasan k rupsi yang anggih (sophisticated).
elain pengetahuan dan atau ketrampilan, pengalaman juga dibutuhkan untuk memberantas
k rupsi sehingga perlu disiapkan aparat penegak hukum yang paham seluk beluk dan
strategi pemberantasan k rupsi

rupsi bahkan menjadi permasalahan serius sehingga telah

memun ulkan stigma negati bagi negara dan bangsa nd nesia di dalam pergaulan masyarakat
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internasi nal

i nd nesia, karena k rupsi dikualifikasikan sebagai e raordinar cri e ,

diperlukan pula upaya upaya yang ekstra untuk menangani dan memberantasnya

upandji

ada bab ini, akan dipaparkan beberapa pemikiran serta upaya pemberantasan k rupsi sehingga
ruang k rupsi di suatu negara atau masyarakat dapat dikurangi atau diperke il

da beberapa

bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita
lakukan untuk memberantas k rupsi

A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI
idak ada ja aban yang tunggal dan sederhana untuk menja ab mengapa k rupsi timbul
dan berkembang demikian masi di suatu negara

da yang menyatakan bah a k rupsi ibarat

penyakit kanker ganas yang si atnya tidak hanya kr nis tapi juga akut a mengger g ti
perek n mian sebuah negara se ara perlahan, namun pasti

enyakit ini menempel pada

semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas

erlu

dipahami bah a dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, k rupsi memang akan selalu
ada dalam suatu negara atau masyarakat
ebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan k rupsi, berikut pernyataan
yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan k rupsi

ijnaut dan

uberts
It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors
involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of
ood o ernance or all co n ries and or ani a ions here is no one ri h wa . here are
an ini ia i es and

os are ailored o s ecifics con e s. Socie ies and or ani a ions

will have to seek their own solutions.
ari pernyataan ini dapat dipahami bah a sangat penting untuk menghubungkan strategi
atau upaya pemberantasan k rupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang
terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau ber perasi idak ada ja aban, k nsep
atau pr gram tunggal untuk melakukan pemberantasan k rupsi

da begitu banyak strategi,

ara atau upaya pemberantasan k rupsi yang dapat dipilih atau dilakukan suatu negara
atau rganisasi yang kesemuanya harus disesuaikan dengan k nteks negara atau rganisasi
tersebut baik itu k nteks s si p litis, s si ek n mis, s si kultural serta k nteks lainnya
trategi pemberantasan k rupsi juga harus disesuaikan dengan si at si at masyarakat maupun
rganisasi yang dituju

etiap negara, masyarakat maupun

rganisasi harus men ari ara

mereka sendiri untuk menemukan s lusi pemberantasan k rupsi
i muka telah dipaparkan bah a upaya yang paling tepat untuk memberantas k rupsi adalah
dengan memberikan pidana atau menghukum seberat beratnya pelaku k rupsi

engan

demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai ja aban yang
paling tepat untuk memberantas k rupsi

enarkah demikian
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B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (KORUPSI) DENGAN HUKUM PIDANA
ebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah p litik kriminal
atau criminal policy leh

eter

e nagels dibedakan sebagai berikut

a a i rie

ebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application);
ebijakan pen egahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment);
ebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat mass media in

encin

iews o socie

on cri e and

nish en

through mass media) atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll tambahan
dari penulis
elihat pembedaan tersebut, se ara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat
dibagi menjadi

dua yakni melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana

dan jalur n n penal diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana sarana n n penal
e ara kasar menurut arda

a a i rie , upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur

penal lebih menitikberatkan pada si at represi

penumpasan penindasan pemberantasan

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur n n penal lebih menitikberatkan pada si at preventi
pen egahan

ikatakan se ara kasar, leh

arda

a a i

dapat dilihat sebagai tindakan preventi dalam arti luas
i at preventi memang bukan menjadi

rie karena tindakan represi juga

a a i rie

kus kerja aparat penegak hukum

pen egahan k rupsi, si at ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari

amun untuk

misi emberantasan

rupsi yang memiliki eputi idang en egahan yang di dalamnya terdapat irekt rat endidikan
dan elayanan

asyarakat

ambar
ukum pidana hanya merupakan bagian ke il sub sistem dari sarana k ntr l s sial lainnya yang tidak
mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat k mpleks

asaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur n n penal adalah menangani
akt r akt r k ndusi penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini k rupsi, yakni berpusat
pada masalah masalah atau k ndisi k ndisi baik p litik, ek n mi maupun s sial yang se ara
langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan
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k rupsi; tambahan dari penulis

engan ini, upaya n n penal seharusnya menjadi kun i atau

memiliki p sisi penting atau dalam istilah yang digunakan leh arda a a i rie memiliki
p sisi strategis dari keseluruhan upaya p litik kriminal
paya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana
atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa
bagi pelaku k rupsi
da hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal

al ini didasarkan

pada pertimbangan bah a sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa
kelemahan sisi negati sehingga ungsinya seharusnya hanya digunakan se ara subsidair
ertimbangan tersebut

a a i rie

adalah

ilihat se ara d gmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam
bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium

bat yang terakhir

apabila ara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi ;
ilihat se ara ungsi nal pragmatis, perasi nalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang
tinggi;
anksi pidana mengandung si at k ntradikti parad ksal yang mengadung e ek sampingan
yang negati

al ini dapat dilihat dari k ndisi overload embaga emasyarakatan;

enggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren
a

s

o

menyembuhkan gejala , ia hanya merupakan peng batan simpt matik

bukan peng batan kausati karena sebab sebab kejahatan demikian k mpleks dan berada
di luar jangkauan hukum pidana;
ukum pidana hanya merupakan bagian ke il sub sistem dari sarana k ntr l s sial
lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan
kemasyarakatan yang sangat k mpleks;
istem pemidanaan bersi at ragmentair dan individual pers nal; tidak bersi at struktural
atau ungsi nal;
ektivitas pidana hukuman bergantung pada banyak akt r dan masih sering diperdebatkan
leh para ahli

DISKUSI
ejatinya embaga emasyarakatan adalah embaga yang bertujuan untuk merehabilitasi
dan meres sialisasi pelaku kejahatan
di ujudkan

amun dalam realita, tujuan ini sangat sulit untuk

erbagai kasus narapidana yang dengan memberi suap dapat menikmati

perlakuan istime a saat berada di embaga emasyarakatan dapat memperlihatkan
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bah a hukum telah bersikap diskriminati

engan ini justru da tar lembaga dan

aparat yang terlibat dan turut menumbuhsuburkan k rupsi bertambah panjang
ebagai bahan diskusi, anda dapat melihat kembali kasus perlakuan istime a yang
diberikan kepada

rtalita yang sempat mejadi bahan pembi araan di berbagai

media a bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di

ipinang menjadi ruang

yang sangat nyaman bagaikan ruang h tel berbintang

agaimana pula dengan

ayus ambunan yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama
menjadi tahanan kasus penggelapan pajak
sebuah

embaga

emasyarakatan di

itemukan pula kasus

urabaya

ki

api di

ungguh menyedihkan bukan

emua kasus ini sempat mengheb hkan dunia peradilan dan hukum di nd nesia

erikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pidana dan pemidanaan sehubungan
dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan k rupsi pada
khususnya

endapat pendapat tersebut dapat memperlihatkan bah a pidana dan

pemidanaan bukanlah

bat yang manjur atau

menanggulangi kejahatan

anacea atau bukan segala galanya untuk

idana dan pemidanaan hanya dapat dipandang sebagai salah

satu ara saja untuk memberantas kejahatan pada umumnya dan k rupsi pada khususnya
engan kata lain, selain pengenaan pidana, harus di ari ara lain untuk memberantas k rupsi
ubin misalnya mengatakan bah a pemidanaan apakah dimaksudkan untuk menghukum
atau memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan
hult menyatakan bah a naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan
di dalam hukum atau ke enderungan dalam putusan pengadilan, tetapi justru berhubungan
dengan bekerjanya atau ber ungsinya perubahan perubahan kultural yang besar dalam
kehidupan masyarakat

enurut

l

iddend r

sulit melakukan evaluasi terhadap

e ektivitas dari general deterrence pen egahan umum dengan menggunakan hukum
pidana , karena mekanisme pen egahan (deterrence) yang manjur tidak dapat diketahui ulit
untuk mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat sese rang melakukan
kejahatan, termasuk k rupsi

rang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi

tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang undang atau pidana yang dijatuhkan

arana

k ntr l s sial lainnya, seperti kekuasaan rang tua, kebiasaan kebiasaan atau agama mungkin
dapat men egah perbuatan, yang sama e ekti nya dengan ketakutan rang pada pidana atau
hukuman

elanjutnya

l

iddend r juga menyatakan bah a tidak ada hubungan l gis

antara kejahatan dengan lamanya pidana

arl

pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan

hristiansen menyatakan bah a pengaruh
r dy menyatakan bah a

sembilan penelitian yang diamatinya menyatakan bah a lamanya

lima dari

aktu yang dijalani leh

sese rang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau
penghukuman kembali
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ambar
eberapa kalangan mengatakan bah a ara untuk memberantas k rupsi yang paling ampuh adalah
dengan memberikan hukuman yang seberat beratnya kepada pelaku k rupsi epada pelaku yang terbukti telah
melakukan k rupsi memang tetap harus dihukum diberi pidana , namun berbagai upaya lain harus tetap terus
dikembangkan baik untuk men egah k rupsi maupun untuk menghukum pelakunya
t

uhammad ainuri

erbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bah a kita tidak dapat hanya
mengandalkan hukum pidana dan pemidanaan saja dalam memberantas k rupsi

adahal

sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kalangan per aya bah a ara yang paling
ampuh untuk memberantas k rupsi adalah dengan memberikan hukuman yang seberat
beratnya kepada pelaku k rupsi
enurut hemat enulis, kepada pelaku yang terbukti telah melakukan k rupsi tetap harus
dihukum diberi pidana , namun perlu dipahami bah a berbagai upaya lain harus tetap terus
dikembangkan baik untuk men egah k rupsi dan memberantas k rupsi
ungkin pendapat pendapat dan

nt h

nt h di atas menge ilkan hati kita

ita bertanya

tanya adakah gunanya berbagai ma am peraturan perundang undangan, lembaga serta
sistem yang dibangun untuk menghukum pelaku k rupsi bila hasilnya tidak ada
a abannya adalah jangan hanya mengandalkan satu ara, satu sarana atau satu strategi
saja yakni dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat
bekerja se ara e ekti

eragam ara, beragam strategi harus terus dikembangkan

evaluasi terus menerus terhadap upaya upaya yang telah dilakukan

engapa

iperlukan
al ini

dikarenakan hukum pidana tidak akan e ekti bila justru lembaga serta aparat yang seharusnya
memberantas k rupsi justru ikut bermain dan menjadi akt r yang ikut menumbuhsuburkan
praktek k rupsi
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C. BERBAGAI STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
ar lien

lein

aarhuis menyebutkan

empat jenis atau tipe kebijakan pemberantasan

k rupsi yang dilakukan di berbagai negara Tipe pertama adalah dengan mengurangi
ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam
berbagai bidang kehidupan misalnya dengan melaksanakan deregulasi ek n mi, mengurangi
m n p li negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan re rmasi pajak dan lain
lain. Tipe kedua adalah dengan men iptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan

leh pejabat publik

Tipe ketiga adalah dengan men iptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana
meminta berbagai jenis pelayanan publik

ntuk itu diperlukan suatu situasi yang memberikan

kesempatan bagi bir krasi untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan

engan

memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih, maka berbagai m dus suap menyuap
dapat dikurangi

ra k ndisi untuk hal ini adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada

pejabat atau pelayan publik agar tidak menerima suap Tipe keempat adalah dengan melakukan
re rmasi hukum dan peradilan

e rmasi ini dilaksanakan dengan meran ang peraturan

perundang undangan yang dapat memberikan kepastian bah a mereka yang melakukan
k rupsi akan dihukum, meningkatkan pr esi nalisme aparat penegak hukum, memastikan
bah a peradilan harus bebas dari ampur tangan pihak eksekuti dan pembentukan lembaga
independen untuk memberantas k rupsi

aarhuis

erikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas
k rupsi yang dikembangkan leh nited ati ns yang dinamakan the l bal r gram gainst
rrupti n dan dibuat dalam bentuk

nited

ati ns nti

rrupti n

lkit

alam Toolkit ini dijelaskan bah a untuk memahami dan memberantas k rupsi yang pertama
tama perlu dipahami adalah seluk beluk tentang k rupsi dan tingkatan atau jangkauan dari
k rupsi, pengukuran tentang k rupsi baik se ara kuantitati dan kualitati , di sekt r mana
k rupsi tersebut mun ul, jenis jenis atau tipe k rupsi, dampak dari k rupsi, akt r akt r
penyebab k rupsi dan pemahaman tentang k rupsi dari perspekti pelaku dan mereka yang
terkena dampak k rupsi
etelah memahami hal tersebut, maka diperlukan beberapa strategi

trategi tersebut

diantaranya adalah

1. Pembentukan Lembaga Antikorupsi
embaga apa sajakah yang harus menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantas
k rupsi

embaga tersebut adalah a lembaga p litik seperti partai p litik baik yang

berkuasa maupun tidak; b lembaga legislati yang bertugas membuat undang undang
dan lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang undang serta membuat,
mengeluarkan dan melaksanakan seluruh kebijakan yang bersumber dari undang undang;
lembaga peradilan termasuk di dalamnya kep lisian, kejaksaan dan pengadilan serta
lembaga pemasyarakatan; d institusi lain yang memiliki tanggungja ab melakukan audit
di lembaga pemerintahan seperti inspekt rat jenderal; e lembaga independen yang
terlibat yang mungkin dan dapat terlibat dalam pemberantasan k rupsi seperti lembaga
pendidikan, lembaga s adaya masyarakat dan media; dan
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lembaga atau sekt r s asta

yang dapat terlibat dalam k rupsi atau upaya pemberantasan k rupsi seperti k ntrakt r
dan audit r s asta

i ba ah ini dipaparkan beberapa hal penting se ara

lebih terperin i
a

i atas telah dijelaskan bah a alah satu ara untuk memberantas k rupsi adalah
dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani k rupsi ebagai
nt h di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan
ini pertama kali didirikan leh arlemen
pada tahun

eran lembaga

mbudsman embaga

edia dengan nama ustitie mbudsmannen

mbudsman di

edia yang kemudian berkembang

pula di negara lain antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak
mempertanyakan kebijakan yang dilakukan
pega ainya

leh

embaga

emerintah dan para

embaga ini juga ber ungsi untuk memberikan edukasi pada pemerintah

dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi
lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan
dari

alah satu peran

mbudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat

mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari
pega ai pemerintah
di

ika di

edia lembaga ini dinamakan mbudsman,

ngk ng dibentuk lembaga antik rupsi yang bernama ndependent

against

rrupti n

; di

alaysia dibentuk the

nti

rrupti n

mmissi n

gen y

nd nesia juga memiliki lembaga yang se ara khusus dibentuk untuk memberantas
k rupsi

embaga tersebut adalah

berdasarkan ndang
idana

rupsi

ndang

misi emberantasan
ahun

tentang

rupsi

dibentuk

misi emberantasan indak

adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan

e enangnya bersi at independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana k rupsi
b

embaga lain yang ber enang memberantas k rupsi adalah lembaga peradilan yang
bekerja dalam k nteks menjalankan sistem peradilan pidana (criminal justice system).
embaga tersebut adalah lembaga kep lisian, kejaksaan dan pengadilan

engadilan

sendiri adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial tidak
memihak , jujur dan adil

anyak kasus k rupsi yang tidak terjerat leh hukum karena

kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk ila kinerjanya buruk karena tidak mampu
(unable), mungkin masih dapat dimaklumi ni berarti pengetahuan serta ketrampilan
aparat penegak hukum harus ditingkatkan

ermasalahan yang utama adalah bila

mereka tidak mau (unwilling) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (strong political
will) untuk memberantas k rupsi, atau bahkan justru terlibat dalam berbagai perkara
k rupsi

entunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan

i mana lagi

kemudian kita akan men ari keadilan
i tingkat eksekuti atau pemerintahan seperti tingkat kementerian atau departemen,
ada pula unit yang bertugas men egah dan memberantas k rupsi dengan tugas
melakukan audit keuangan

nit ini dinamakan nspekt rat enderal

inerja lembaga

lembaga audit seperti nspekt rat enderal di tingkat harus ditingkatkan, karena selama
ini diper leh kesan bah a lembaga ini sama sekali tidak punya gigi ketika berhadapan
dengan k rupsi yang melibatkan pejabat tinggi
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d

e rmasi bir krasi dan re rmasi pelayanan publik adalah salah satu
men egah k rupsi

ara untuk

emakin banyak meja yang harus dile ati untuk mengurus suatu

hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya k rupsi alah satu ara untuk
menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan
mengumumkan se ara resmi biaya yang harus dikeluarkan
mengurus suatu hal seperti mengurus pasp r, mengurus
atau jin

endirikan angunan

dsb

leh sese rang untuk
, mengurus ijin usaha

enggunaan tekn l gi in rmasi juga dapat

mengurangi resik k rupsi
e

alah satu hal yang juga ukup krusial untuk mengurangi resik k rupsi adalah dengan
memperbaiki dan memantau kinerja

emerintah

aerah

ebelum

t n mi

aerah

leh

emerintah

usat

engan

diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil

demikian k rupsi besar besaran umumnya terjadi di ibuk ta negara atau di akarta
engan

t n mi yang diberikan kepada

emerintah

aerah, kant ng k rupsi tidak

terpusat hanya di ibuk ta negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah

ntuk

itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau
diawasi.
alam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata k rupsi juga banyak dilakukan
leh angg ta parlemen baik di pusat

maupun di daerah

lih alih menjadi

akil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, angg ta parlemen justru melakukan
berbagai ma am k rupsi yang dibungkus dengan rapi

a tar angg ta

dan

yang terbukti melakukan k rupsi menambah panjang da tar k rupsi di nd nesia
itu kita perlu berhati hati ketika men
mum

angan asal memilih, pilihlah

hati pula ketika

atau

bl s atau men

ntuk

ntreng pada saat emilihan

akil rakyat yang punya integritas

erhati

akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan

perundang undangan alah salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan
beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat

ntuk itulah ketika arlemen hendak

mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup rang banyak,
masyarakat sipil (civil society) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal
pembuatan kebijakan tersebut

DISKUSI
ba anda bandingkan apa saja tugas dan ke enangan yang dimiliki leh
ngk ng,

di

alaysia dan

di nd nesia

pa saja yang sudah dilakukan

leh ketiga lembaga tersebut untuk men egah dan memberantas k rupsi
yang masih harus diperbaiki dari kinerja
antik rupsi yang ada di nd nesia

di
dakah

yang merupakan lembaga independen

da beberapa negara yang tidak memiliki lembaga

khusus yang memiliki ke enangan seperti ketiga lembaga tersebut
k rupsi di negara negara tersebut sangat rendah

engapa

amun tingkat

alah satu ja abannya

adalah lembaga peradilannya telah ber ungsi dengan baik dan aparat penegak
hukumnya bekerja dengan penuh integritas
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agaimana dengan nd nesia

nda dapat melakukan survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kinerja lembaga peradilan baik
emasyarakatan

ep lisian,

ejaksaan,

engadilan maupun

embaga

pakah masyarakat menilai lembaga lembaga ini telah berperan dengan

baik dengan bersikap imparsial, jujur dan adil atau justru kinerja lembaga ini dinilai
buruk leh masyarakat

erikan analisis anda mengapa demikian

etelah itu anda dapat

melakukan sharing mengenai hasil survei ini dengan d sen dan rekan rekan anda
ebuah

ran men etak sebagai headline sebuah berita yang berjudul
erita ini kemudian menimbulkan masalah

dan etua

kemudian melayangkan pr tes terhadap k ran tersebut a meminta berita

tersebut diluruskan ees kan harinya

ran tersebut meralat berita dengan mengeluarkan

berita baru yang berjudul
ungguh suatu seni jurnalistik yang erdik bukan

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
a

alah satu ara untuk men egah k rupsi adalah dengan me ajibkan pejabat publik
untuk melap rkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum,
saat maupun sesudah menjabat

engan demikian masyarakat dapat memantau

tingkat ke ajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila
ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki leh se rang pejabat setelah selesai
menjabat esulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan k rupsi
dialihkan kepemilikannya kepada rang lain misalnya angg ta keluarga atau pihak lain
i nd nesia dasar hukum yang me ajibkan pejabat publik untuk melap rkan harta
kekayaannya adalah

ndang

ndang

egara yang ersih dan ebas dari
undang undang ini

tahun

rupsi,

tentang

lusi, dan ep tisme

telah mengeluarkan

urat

enyelenggaraan

ntuk melaksanakan

eputusan

tentang ata ara enda taran, engumuman dan emeriksaan ap ran
arta ekayaan enyelenggara
ahun
ekayaan

egara yang kemudian diganti dengan

eraturan

tentang ata ara enda taran engumuman dan emeriksaan
enyelenggaraan

egara

berke ajiban melap rkan kekayaannya

arta

iapa saja penyelenggara negara yang
enyelenggara egara yang dimaksud adalah

ejabat egara yang menjalankan ungsi eksekuti , legislati , atau yudikati , dan pejabat
lain yang ungsi dan tugas p k knya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau
pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku

ntuk lebih mempermudah lap ran, terhitung sejak tanggal

penyampaian
b

anuari

,

mulai berlaku se ara elektr nik melalui aplikasi e

ntuk k ntrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah
maupun militer, salah satu ara untuk memperke il p tensi k rupsi adalah dengan
melakukan lelang atau pena aran se ara terbuka

asyarakat harus diberi t ritas atau

akses untuk dapat memantau dan mem nit r hasil dari pelelangan atau pena aran
tersebut

ntuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi
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masyarakat untuk ikut memantau ataupun mem nit r hal ini

engan berkembangnya

tekn l gi, saat ini telah dibangun sebuah sistem pelayanan pengadaan se ara elektr nik
atau yang sering disebut e-procurement yang merupakan sistem pengadaan barang jasa
pemerintah yang dilaksanakan se ara elektr nik atau on-line dengan menggunakan
asilitas aplikasi e-procurement istem ini meman aatkan dukungan tekn l gi in rmasi
yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mutu, efisiensi dan e ektivitas
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
rupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pega ai negeri sipil dan angg ta militer
rupsi, k lusi dan nep tisme sering terjadi dalam k ndisi ini

ebuah sistem yang

transparan dan akuntabel dalam hal perekruitan pega ai negeri dan angg ta militer juga
perlu dikembangkan aat ini perekruitan pega ai negeri sipil juga telah dikembangkan
dengan meman aatkan tekn l gi in rmasi elain sistem perekruitan, sistem penilaian
kinerja pega ai negeri yang menitikberatkan pada pada pr ses (proccess oriented) dan
hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan

ntuk meningkatkan budaya

kerja dan m tivasi kerja pega ai negeri, bagi pega ai negeri yang berprestasi perlu
diberi insenti yang si atnya p siti

ujian dari atasan, penghargaan, b nus atau jenis

insenti lainnya dapat mema u kinerja pega ai negeri

entu saja pemberian ini harus

disertai dengan berbagai pra k ndisi yang ketat karena hal ini juga berp tensi k rupsi,
karena salah salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi bagi b nus diantara
para pegawai negeri.

DISKUSI
iskusikanlah paparan berikut ini yang dikutip dari

ie i

una

una

dengan d sen dan rekan rekan anda
anyak tentara yang gaji resmi menurut pangkatnya tidak sesuai dengan gaya
hidupnya sehari hari

e asa ini tentara terlibat di banyak bidang bisnis

etiap

ngkatan memiliki kerajaan bisnisnya masing masing
e ara keseluruhan, kekayaan perusahaan militer di nd nesia diperkirakan
melebihi

milyar ni belum termasuk ribuan k perasi penyalur di seluruh

negeri dan jasa keamanan serta penagihan hutang yang merentang dari
ke il hingga perusahaan perusahaan besar

arung

asih ada pula penugasan tidak resmi,

misalnya tentara yang bertindak sebagai pelindung pribadi dan bertindak sebagai
beking perusahaan

ejeki yang eksesi masuk ke saku beberapa per ira tinggi, bila

didistribusikan se ara adil pada prajurit yang miskin akan men egah serdadu turun
derajat menjadi satpam, penga al k ngl merat, enteng atau penagih hutang
idakkah hal ini melanggar janji atau sumpah prajurit
anyak keluhan gaji pega ai negeri dan militer sangat tidak memadai
mengapa masih banyak rang yang mau bekerja di sekt r ini

amun

a abannya adalah

bah a betapapun rendahnya gaji mereka, selalu ada peluang untuk mendapatkan
tambahan dari sumber sumber lain
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etika ada pengumpulan pendapat mengenai anggapan masyarakat terhadap k rupsi,
disampaikan bah a yang terjadi bukanlah k rupsi melainkan penyimpangan pr sedur
ap ran ini sangat merusak itra angkatan bersenjata dan memperkuat anggapan bah a
upaya untuk memerangi k rupsi di tubuh militer menghadapi banyak hambatan

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
a

alah satu upaya memberantas k rupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk
mendapatkan akses terhadap in rmasi (access to information)

ebuah sistem harus

dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta
segala in rmasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi
hajat hidup rang banyak

ak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk

membuat kebijakan dan menjalankannya se ara transparan

emerintah memiliki

ke ajiban melakukan s sialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan
akan dijalankannya

engan perkembangan tekn l gi, saat ini setiap departemen dan

pemerintah daerah umumnya juga telah memiliki situs atau website resmi yang salah
satunya digunakan untuk memberikan in rmasi kepada masyarakat tentang kebijakan
serta kegiatan yang dilakukannya
b

su mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya
k rupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting
dari upaya memberantas k rupsi alah satu ara untuk meningkatkan public awareness
adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya k rupsi

sialisasi serta diseminasi

di ruang publik mengenai apa itu k rupsi, dampak k rupsi dan bagaimana memerangi
k rupsi harus diintensi kan

ampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan

media massa baik etak maupun tertulis , melakukan seminar dan diskusi panduk dan
p ster yang berisi ajakan untuk men lak segala bentuk k rupsi harus dipasang di kant r
kant r pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya k rupsi

i beberapa

negara termasuk nd nesia, isu k rupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari
mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sek lah dasar maupun menengah dan
perguruan tinggi

ayangnya subjek ini belum diberikan se ara nasi nal

ransparen y

nternati nal juga mengeluarkan toolkit mengenai pendidikan antik rupsi untuk anak
di tingkat pendidikan dasar

ata kuliah yang mahasis a pelajari saat ini adalah salah

satu ara supaya mahasis a dapat mengetahui seluk beluk k rupsi dan meningkatkan
kepedulian serta kesadaran akan bahaya k rupsi

i beberapa sek lah didirikan

antin

ejujuran yang bertujuan untuk melatih kejujuran sis a
alah satu

ara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam men egah dan

memberantas k rupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk
melap rkan kasus k rupsi

ebuah mekanisme harus dikembangkan di mana

masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggungja ab melap rkan kasus k rupsi
yang diketahuinya

ekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan

misalnya via telep n, surat atau tele

engan berkembangnya tekn l gi in rmasi,
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media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melap rkan
kasus kasus k rupsi

misalnya menyediakan k ntak layanan pengaduan masyarakat

yang dapat dilakukan melalui surat, datang langsung, telep n, aksimile,
whistleblower's system

, atau

indak lanjut penanganan lap ran yang diberikan kepada

sangat bergantung pada kualitas lap ran yang disampaikan
nya, dijelaskan leh

alam situs website

bah a melalui asilitas ini, kerahasiaan pelap r dijamin dari

kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik

elain itu, melalui asilitas ini

pelap r juga dapat se ara akti berperan serta memantau perkembangan lap ran yang
disampaikan dengan membuka k tak k munikasi rahasia tanpa perlu merasa kha atir
identitasnya akan diketahui rang lain
d

i beberapa

egara, pasal mengenai fitnah dan pen emaran nama baik tidak dapat

diberlakukan untuk mereka yang melap rkan kasus k rupsi dengan pemikiran bah a
bahaya k rupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu

dapun undang

undang yang memberikan perlindungan terhadap pelap r tindak pidana k rupsi di
nd nesia adalah
dan

rban j

erubahan atas
dan

rban

ndang

ndang

ndang

ndang

ndang

ndang

ahun

tentang

epublik nd nesia
m r

alam asal

m r

ahun
ahun

erlindungan
ahun

tentang

aksi

tentang

erlindungan aksi

dinyatakan bah a aksi,

rban,

aksi elaku, dan atau elap r tidak dapat dituntut se ara hukum, baik pidana maupun
perdata atas kesaksian dan atau lap ran yang akan, sedang, atau telah diberikannya
ke uali kesaksian atau lap ran tersebut diberikan tidak dengan itikad baik
terdapat tuntutan hukum terhadap aksi,

alam hal

rban, aksi elaku, dan atau elap r atas

kesaksian dan atau lap ran yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum
tersebut
diputus

ajib ditunda hingga kasus yang ia lap rkan atau ia berikan kesaksian telah
leh pengadilan dan memper leh kekuatan hukum tetap

alaupun sudah

memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan k rban, masyarakat nd nesia masih
dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan atau pen emaran nama
baik apabila melap rkan kasus k rupsi

elain itu kebanyakan elap r juga kha atir

akan berbagai ma am an aman atau intimidasi yang akan dilakukan elaku bilamana
identitas mereka diketahui leh elaku

leh sebab itu perlu dibangun sebuah sistem

dimana an nimitas atau kerahasiaan identitas pihak elap r tidak dapat diketahui leh
elaku
e

ntuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan k rupsi, emerintah
nd nesia telah mengeluarkan
ahun

tentang ata

enghargaan dalam
eraturan
embaga

eraturan

emerintah

ara elaksanaan eran erta

en egahan dan

asyarakat dan emberian

emberantasan indak

emerintah ini dinyatakan bah a setiap
adaya

epublik nd nesia

rang,

idana
rganisasi

rupsi

alam

asyarakat,

asyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya

pen egahan atau pemberantasan tindak pidana k rupsi berhak mendapat penghargaan
yang berbentuk piagam atau premi

dapun besarnya premi sebagaimana diatur dalam

eraturan emerintah ini ditetapkan paling banyak sebesar
kerugian keuangan negara yang dikembalikan
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dua permil dari nilai

ers yang bebas adalah salah satu pilar dari dem krasi

emakin banyak in rmasi

yang diterima leh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya k rupsi

enurut

pe, media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen

elain

ber ungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya k rupsi, media memiliki ungsi yang
e ekti untuk melakukan penga asan atas perilaku pejabat publik
pemimpin redaksi

enry

run ald,

ime menyatakan bah a pemerintahan yang terpilih se ara

dem kratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang k rup
apabila kekuasaannya tidak dia asi leh pers yang bebas
khusus dalam perang mela an k rupsi

edia mempunyai peranan

ejabat publik mungkin lebih mudah terg da

untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin
tidak ada resik bah a perbuatan mereka akan terb ngkar dan diungkapkan leh pers
pe

amun media juga memiliki titik lemah

tersebut dimiliki leh pemerintah

al ini terjadi apabila media

mumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi

dan radi terbesar dalam suatu negara

ita ambil

nt h saja

dan

arena

milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan alah satu
titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisme yang berbahaya
penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau
pe

en ulikan,

arta an menjadi hal yang biasa

egala ma am ara akan digunakan leh mereka terutama yang memiliki

uang dan kekuasaan yang tidak ingin namanya ter

reng karena pemberitaan di media

elain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyens ran terhadap
in rmasi yang akan diberitakan leh media atau bahkan pen abutan ijin usaha sebuah
media.
g

embaga

adaya

asyarakat

atau

s baik tingat l kal atau internasi nal juga

memiliki peranan penting untuk men egah dan memberantas k rupsi

ereka adalah

bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan
begitu saja ejak era re rmasi,
bermun ulan

baru yang bergerak di bidang ntik rupsi banyak

ama seperti pers yang bebas,

penga asan atas perilaku pejabat publik

memiliki ungsi untuk melakukan

imak saja apa yang telah dilakukan leh

(Indonesia Corruption Watch), salah satu

l kal yang berkedudukan di akarta

ini menjadi salah satu garda terdepan yang menga asi segala ma am perbuatan
pemerintah dan perilaku angg ta parlemen dan lembaga peradilan

ama seperti

pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, pen ulikan, penganiayaan dan intimidasi
terhadap aktivis
h

alah satu

sangat sering terjadi

ara lain untuk men egah dan memberantas k rupsi adalah dengan

menggunakan atau meng perasikan perangkat electronic surveillance. Electronic
surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan
data dengan menggunakan peralatan elektr nik yang dipasang pada tempat tempat
tertentu
kamera

lat tersebut misalnya audio-microphones atau kamera vide

sema am

atau Closed Circuit Television atau data inter epti n dalam kasus atau

di tempat tempat di mana banyak digunakan telep n genggam dan electronic mail
(e-mail) atau surat elektr nik

amun di beberapa negara, penggunaan electronic

surveillance harus disetujui terlebih dahulu leh masyarakat, karena masyarakat tidak
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ingin pemerintah memata matai segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka
lakukan

indakan memata matai atau s

in

ini, dalam masyarakat yang dem kratis

dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan privasi

alam beberapa kasus, ada

anggapan bah a negara yang t riter justru akan menggunakan data yang terekam
dalam electronic surveillance untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya

DISKUSI
ejak beberapa tahun silam

bekerjasama dengan perguruan tinggi dan guru

membuat m dul pendidikan antik rupsi bagi sis a ek lah

enengah dan sis a

ek lah asar endidikan antik rupsi ini bertujuan untuk sejak dini memperkenalkan
kepada sis a sek lah tentang bahaya k rupsi uku jar endidikan ntik rupsi yang
anda pegang ini juga merupakan salah satu ara untuk meningkatkan kepedulian
serta kesadaran mahasis a akan bahaya k rupsi
adalah salah satu

uku saku yang dikeluarkan leh

nt h saja ara melakukan kampanye untuk men egah dan

memberantas k rupsi
i ba ah disajikan beberapa

nt h m dul yang telah dikembangkan

bekerjasama dengan perguruan tinggi dan beberapa rang guru baik tingkat dasar
maupun tingkat menengah.

ambar

dul endidikan ntik rupsi untuk sis a
egijapranata emarang, uru

dan
dan

dul dikembangkan leh nika
serta

DISKUSI
balah men ari in rmasi berapa banyak media massa baik etak maupun audi
visual yang terpaksa gulung tikar karena ijin usaha media ini di abut leh emerintah
di masa lalu

i re im pemerintahan

ehart ada banyak sekali media massa etak

yang di abut ijin usahanya karena mereka
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ukup v kal menyuarakan dem krasi,

perlindungan

ak

sasi

in rmasi mengenai

anusia dan pemberitaan mengenai k rupsi

ari pula

arta an yang diintimidasi, dianiaya bahkan sampai dibunuh

karena berusaha menyuarakan kebenaran

iskusikan dengan d sen dan rekan rekan

anda.
arilah in rmasi tentang nasib
misi untuk rang ilang dan

unir

a adalah salah se rang aktivis

rban ekerasan

unir adalah salah satu dari aktivis

yang berjuang demi membela hak kaum buruh dan membela
agaimana perjalanan hidupnya

ntra

ak sasi

anusia

pa saja yang telah ia perjuangkan demi membela

hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan dirampas ak sasinya leh egara
ari pula in rmasi tentang
tinggal

ntik rupsi l kal yang ada di daerah tempat anda

ihatlah bagaimana kinerja mereka

erah ,

lat uning atau

lat

pakah

itam

da banyak

k mitmen yang kuat untuk memberantas k rupsi,
mereka

ntik rupsi

tersebut adalah

lat

yang tidak memiliki

alaupun mereka menyebut diri

iskusikan hal ini dengan d sen dan rekan rekan anda

4. Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi.
ntuk mendukung pen egahan dan pemberantasan k rupsi tidak
mengandalkan satu instrumen hukum yakni
idana

rupsi

ndang

ndang

ukup hanya

emberantasan

indak

erbagai peraturan perundang undangan atau instrumen hukum lain

perlu dikembangkan

alah satu peraturan perundang undangan yang harus ada untuk

mendukung pemberantasan k rupsi adalah

ndang

ndang

indak

idana Money

Laundering atau en u ian ang
ntuk melindungi saksi dan k rban tindak pidana k rupsi, perlu instrumen hukum berupa
erlindungan aksi dan
mengenai

ers yang bebas

rban

ntuk memberdayakan ers, perlu

yang mengatur

agaimana mekanisme masyarakat yang akan melap rkan

tindak pidana k rupsi dan penggunaan electronic surveillance juga perlu diatur supaya tidak
melanggar privacy sese rang elain itu hak arga negara untuk se ara bebas menyatakan
pendapatnya harus pula diatur

asal pasal yang mengkriminalisasi perbuatan sese rang

yang akan melap rkan tindak pidana k rupsi serta menghalang halangi penyelidikan,
penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana k rupsi seperti pasal mengenai fitnah atau
pen emaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen dan diab lisi
atau dihapuskan

al ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat

asyarakat

tidak b leh takut melap rkan kasus k rupsi yang diketahuinya elain itu, untuk mendukung
pemerintahan yang bersih, perlu instrumen

de tik atau code of conduct yang ditujukan

untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekuti , legislati maupun code of conduct bagi
aparat lembaga peradilan kep lisian, kejaksaan dan pengadilan
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DISKUSI
arilah

berbagai

peraturan

pemberantasan k rupsi

perundang undangan

yang

mendukung

upaya

ari pula pasal pasal dalam peraturan perundang undangan

yang dapat menghalangi pemberantasan k rupsi

nda dapat mendiskusikan hal ini

dengan d sen dan rekan rekan anda

5. Kerjasama Internasional
al lain yang perlu dilakukan dalam memberantas k rupsi adalah melakukan kerjasama
internasi nal atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan nternati nal
s

ebagai

nt h saja, di tingkat internasi nal,

ransparen y nternasi nal

misalnya membuat pr gram National Integrity Systems
Ethics Infrastructure dan

rld ank membuat pr gram

membuat pr gram the
rame

di dalamnya membahas mengenai isu kerjasama internasi nal

rk

r ntegrity yang

dapun bentuk kerjasama

internasi nal antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan
pertukaran in rmasi, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum
atau agen pemberantasan k rupsi

ntuk bidang hukum dapat dibuat perjanjian bilateral

atau multilateral tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik (mutual legal
assistance)

embahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasi nal pemberantasan

k rupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya

6. Monitoring dan Evaluasi
da satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan
k rupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi tanpa melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan k rupsi, sulit mengetahui
apaian yang telah dilakukan

engan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat

strategi atau pr gram yang sukses dan yang gagal
sebaiknya dilanjutkan

ntuk strategi atau pr gram yang sukses,

ntuk yang gagal, harus di ari penyebabnya

engalaman negara negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan
pertimbangan ketika memilih
k rupsi di negara kita

ara, strategi, upaya maupun pr gram pemberantasan

amun mengingat ada begitu banyak strategi, ara atau upaya

yang dapat digunakan, kita tetap harus men ari ara kita sendiri untuk menemukan s lusi
memberantas k rupsi
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ndang

ndang

ahun

tentang erlindungan aksi dan

ndang

ndang

epublik nd nesia

ndang

m r

ahun

m r

ahun

rupsi

rban

tentang erubahan atas

ndang

rban

tentang ata ara elaksanaan

asyarakat dan emberian enghargaan dalam en egahan dan emberantasan

indak idana
eraturan

ahun

tentang erlindungan aksi dan

eraturan emerintah epublik nd nesia
eran erta

misi emberantasan indak idana

rupsi
ahun

tentang ata ara enda taran engumuman dan emeriksaan

arta ekayaan enyelenggaraan egara
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
ahasis a mampu memahami perilaku k rupsi dengan memperhatikan
berbagai peristi a yang terjadi, mulai dari diri sendiri, lingkungan
keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup yang
lebih luas;
ahasis a sadar akan p sisinya yang strategis agar mampu dan berani
untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pen egahan k rupsi;
ahasis a mampu menginternalisasi perilaku antik rupsi ke dalam
kehidupan sehari hari

POKOK BAHASAN
eranan dan keterlibatan mahasis a dalam pen egahan k rupsi

SUB POKOK BAHASAN
erakan ntik rupsi
sisi trategis
eran

ahasis a

ahasis a
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rupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak buruk sangat luar
biasa

ada dasarnya k rupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia

rupsi

merupakan salah satu akt r penyebab utama tidak ter apainya keadilan dan kemakmuran suatu
bangsa

rupsi juga berdampak buruk pada sistem perek n mian, sistem dem krasi, sistem

p litik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan s sial kemasyarakatan

ang tidak

kalah penting k rupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan
internasi nal
rupsi yang terjadi di nd nesia sudah bersi at k l sal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk
disembuhkan

rupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi

kehidupan dan dilakukan leh hampir semua g l ngan masyarakat

engan kata lain k rupsi

sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari hari yang sudah dianggap biasa

leh karena itu

sebagian masyarakat menganggap k rupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar ika k ndisi
ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan epat atau lambat k rupsi akan
menghan urkan negeri ini

leh karena itu sudah semestinya kita menempatkan k rupsi sebagai

musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi bersama sama dengan sungguh sungguh
arena si atnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas k rupsi
diperlukan upaya yang luar biasa pula

paya memberantas k rupsi sama sekali bukanlah suatu

pekerjaan yang mudah, leh sebab itu upaya memberantas k rupsi tentu saja tidak bisa hanya
menjadi tanggungja ab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan
tanggungja ab bersama seluruh k mp nen bangsa

leh karena itu upaya memberantas k rupsi

harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, yaitu pemerintah,
s asta dan masyarakat

alam k nteks inilah mahasis a, sebagai salah satu bagian penting dari

masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan akti

A. GERAKAN ANTIKORUPSI
rupsi di nd nesia sudah berlangsung lama erbagai upaya pemberantasan k rupsipun sudah
dilakukan sejak tahun tahun a al setelah kemerdekaan
tentang pemberantasan k rupsi juga sudah dibuat

erbagai peraturan perundangan
emikian juga berbagai institusi

pemberantasan k rupsi silih berganti didirikan, dimulai dari im emberantasan
tahun

sampai dengan pendirian

pada tahun

rupsi pada

amun demikian harus diakui

bah a upaya pemberantasan k rupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil
maksimal

al ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka ndeks ersepsi

rupsi

nd nesia, alaupun ada peningkatan akhir akhir ini
erdasarkan

tahun

, emberantasan indak idana

rupsi dirumuskan sebagai

serangkaian tindakan untuk men egah dan memberantas tindak pidana k rupsi melalui upaya
k

rdinasi, supervisi, m nit r, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan yang
berlaku

umusan undang undang tersebut menyiratkan bah a upaya pemberantasan k rupsi

tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat
strategi pemberantasan k rupsi terdapat
dan peran serta masyarakat
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engan demikian dalam

tiga unsur utama, yaitu pen egahan, penindakan,

en egahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk men egah terjadinya tindak pidana
k rupsi

en egahan juga sering disebut sebagai kegiatan antik rupsi yang si atnya preventi

enindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas
terjadinya tindak pidana k rupsi
rupsi yang si atnya represi

enindakan sering juga disebut sebagai kegiatan

ntra

eran serta masyarakat adalah peran akti per rangan,

rganisasi kemasyarakatan, atau lembaga s adaya masyarakat dalam pen egahan dan
pemberantasan tindak pidana k rupsi
alah satu upaya pemberantasan k rupsi adalah dengan sadar melakukan suatu
ntik rupsi di masyarakat

erakan

erakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk

menumbuhkan udaya ntik rupsi di masyarakat

engan tumbuhnya budaya antik rupsi di

masyarakat diharapkan mun ulnya tindak pidana k rupsi dapat di egah
erakan

ntik rupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh

pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, s asta dan masyarakat

alam k nteks

inilah peran mahasis a sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan
eperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya k rupsi itu terjadi jika ada pertemuan
antara tiga akt r utama, yaitu niat, kesempatan dan ke enangan

iat adalah unsur setiap

tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai nilai
yang dianut leh sese rang

edangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada

ementara itu, ke enangan yang dimiliki sese rang akan se ara langsung memperkuat
kesempatan yang tersedia

eskipun mun ul niat dan terbuka kesempatan tetapi bila tidak

diikuti leh ke enangan, maka k rupsi tidak akan terjadi

engan demikian, k rupsi tidak

akan terjadi jika ketiga akt r tersebut, yaitu niat, kesempatan,dan ke enangan tidak ada
dan tidak bertemu

engan demikian upaya memerangi k rupsi pada dasarnya adalah upaya

untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga akt r tersebut
erakan antik rupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh k mp nen bangsa untuk
men egah peluang terjadinya tindak pidana k rupsi

engan kata lain gerakan antik rupsi

adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu manusia dan sistem untuk men egah
terjadinya tindak pidana k rupsi

iyakini bah a upaya perbaikan sistem sistem hukum dan

kelembagaan serta n rma dan perbaikan perilaku manusia m ral dan kesejahteraan dapat
menghilangkan, atau setidaknya memperke il peluang bagi berkembangnya k rupsi di negeri
ini.
paya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai
nilai yang mendukung ter iptanya perilaku anti k rupti

ilai nilai yang dimaksud antara

lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungja ab, kerja keras,
kesederhanaan, keberanian, dan keadilan jupe mandi tanker kebedil

enanaman nilai nilai

ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai ara yang disesuaikan dengan kebutuhan
enanaman nilai nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasis a

endidikan antik rupsi

bagi mahasis a dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan s sialisasi,
seminar, kampanye atau bentuk bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya

endidikan

antik rupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah
ajib maupun pilihan
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paya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan
perundangan yang berlaku, memperbaiki tata kel la pemerintahan, re rmasi bir krasi,
men iptakan lingkungan kerja yang antik rupsi, menerapkan prinsip prinsip clean and good
governance, peman aatan tekn l gi untuk transparansi, dan lain lain

entu saja upaya

perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungja ab pemerintah saja, tetapi juga
harus didukung

leh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasis a

engetahuan

tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasis a agar dapat lebih
memahami upaya memerangi k rupsi

B. POSISI STRATEGIS MAHASISWA
engertian mahasis a menurut

amus

menuntut ilmu di erguruan inggi

esar

ahasa nd nesia adalah sese rang yang

alam hal ini artinya bah a dalam dunia pendidikan,

status mahasis a adalah status tertinggi se rang murid atau sis a

leh sebab itu sebagai

sis a yang menempati tempat tertinggi maha maka mahasis a menempati kedudukan yang
khusus di masyarakat

ahkan mahasis a masuk dalam strata s sial menengah,

alaupun

mereka belum memiliki pendapatan yang disyaratkan untuk masuk menjadi kel mp k
menengah.
ilain sisi, mahasis a memiliki keluasan untuk menyuarakan sesuatu yang kepada pemerintah
atau penguasa, biasanya apabila terjadi ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat
ehingga banyak atribut yang melekat pada mahasis a, seperti; penga al keadilan, intelektual
muda, kel mp k penekan (pressure group), agen perubahan (agent of change), kel mp k anti
status u dan sebagainya
alam dunia pr esi nal, p sisi mahasis a sudah sangat dekat bahkan terkadang sudah
dianggap semi pr esi nal, karena mahasis a pengetahuan dan ketrampilan terhadap bidang
yang dipelajarinya sudah ukup baik dan sudah bisa diaplikasikan

leh sebab itu, setelah

menyelesaikan kuliah, mahasis a ini hampir bisa dipastikan akan mempunyai p sisi atau
jabatan yang baik di perusahaan atau rganisasi
alam k nteks pergerakan p litik di nd nesia, sejarah perjuangan mahasis a nd nesia
sudah eksis sejak sebelum kemerdekaan

ahkan, dapat dikatakan mahasis a adalah pel p r

pergerakan kemerdekaan se ara m dern melalui rganisasi rganisasi pergerakan mahasis a
al ini dapat dilihat dari kepel p ran mahasis a t via yang dim t ri
dalam mempel p ri gerakan kemerdekaan dengan

ahidin udir hus d

rganisasi m dern

al yang kurang

lebih sama dilakukan leh pergerakan mahasis a di negeri elanda, el mp k ramat aya,
egangsaan,
ahasis a

,

alari, dan yang terakhir jatuhnya re im

ehart

leh gerakan e rmasi

akta akta ini menunjukkan bah a mahasis a adalah kel mp k yang selalu

berdiri di garda terdepan dalam hampir setiap perubahan yang terjadi
alam perspekti s sial, mahasis a pun menunjukkan dinamika tersendiri sebagai kel mp k
yang se ara k nsisten memperjuangkan hak hak kaum tertindas serta memberi k ntribusi
yang tidak ke il dalam rekayasa perubahan s sial menuju masyarakat yang lebih baik

sisi

mahasis a yang netral (neutral position) dan tidak mempunyai kepentingan tertentu atau di
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ba ah kepentingan p litik tertentu telah menempatkannya pada p sisi yang sangat disegani
dan dih rmati dalam setiap pr ses perubahan s sial masyarakat
alam sejarah perjalanan bangsa nd nesia ter atat bah a mahasis a mempunyai peranan
yang sangat penting

eranan tersebut ter atat dalam peristi a peristi a besar yang dimulai

dari ebangkitan asi nal tahun
epublik nd nesia tahun

, umpah emuda tahun

, lahirnya rde aru tahun

, r klamasi emerdekaan
, dan erakan e rmasi tahun

idak dapat dipungkiri bah a dalam peristi a peristi a besar tersebut mahasis a
tampil di depan sebagai garda depan sekaligus m t r penggerak dengan berbagai gagasan,
semangat dan idealisme yang mereka miliki

eran penting mahasis a tersebut tidak dapat

dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, ji a muda, dan
idealisme

engan kemampuan intelektual yang tinggi, ji a muda yang penuh semangat,

dan idealisme yang murni telah terbukti bah a mahasis a selalu mengambil peran penting
dalam sejarah perjalanan bangsa ini

alam beberapa peristi a besar perjalanan bangsa ini

telah terbukti bah a mahasis a berperan sangat penting sebagai agen perubahan (agent of
change).
ada saat sekarang ini tantangan mahasis a adalah k rupsi yang merajalela di nd nesia
leh sebab itu dalam k nteks gerakan antik rupsi mahasis a juga diharapkan dapat tampil di
depan menjadi m t r penggerak

ahasis a didukung leh

yang mereka miliki, yaitu intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk
menyatakan kebenaran

engan k mpetensi yang mereka miliki tersebut mahasis a

diharapkan mampu menjadi agen perubahan, yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat,
yang mampu mengkritisi kebijakan kebijakan yang k rupti , dan mampu menjadi penga as
(watch-dog) lembaga lembaga negara dan penegak hukum
erjuangan mela an k rupsi ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan ntegritas pribadi,
kel mp k ataupun rganisasi harus kuat agar tidak tergerus leh iming iming kekayaan, urang
ataupun harta benda hasil k rupsi

rupsi merupakan tantangan nyata mahasis a pada

saat ini, leh sebab itu ini juga menjadi pertanyaan bagi mahasis a, mampukah mahasis a
menja ab tantangan ini
pernah mengatakan,

ahkan residen pertama nd nesia, r

ekarn jauh jauh sudah

erjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu

akan lebih sulit karena mela an bangsamu sendiri

isini terbersit satu tantangan yang

sangat besar bagi generasi muda saat ini, yaitu k rupsi, yang pastinya membutuhkan suatu
upaya yang sangat besar pula untuk memenangkannya

erjuangan mela an diri sendiri

C. PERAN MAHASISWA
alam memerangi k rupsi yang sedang marak terjadi ini, mahasis a dengan segala kekuatan,
kelebihan dan p sisi yang strategisnya serta hak dan ke ajibannya sebagai bagian dari
masyarakat, maka mahasis a bisa mempunyai peran penting dalam situasi ini

eran atau

keterlibatan mahasis a dalam gerakan antik rupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup
yang paling ke il, yaitu diri sendiri sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga
dan lingkungan masyarakat bahkan bisa melakukan upaya yang lebih k l sal dalam lingkup
gl bal

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

107

1. Lingkup Diri Sendiri
eterlibatan mahasis a se ara individu dalam gerakan antik rupsi se ara luas merupakan
titik terke il namun juga menjadi yang paling penting dan utama

iri sendiri merupakan

kun i untuk melakukan atau tidak melakukan k rupsi, karena g daan k rupsi pada masa
mendatang sangat kuat sehingga dibutuhkan pribadi yang kuat
ahasis a masuk dalam ase kehidupan de asa muda, artinya masuk atau transisi dari
masa remaja ke de asa

asuk ase de asa muda artinya mahasis a sudah harus siap untuk

bertanggung ja ab atas apa yang diperbuat

ase ini merupakan ase untuk beradaptasi

dan berlatih untuk sungguh sungguh bertanggung ja ab dan mematuhi segala aturan yang
ada karena sudah benar benar masuk dalam subjek hukum
ehidupan sehari hari bisa dijadikan latihan untuk menguatkan integritas diri, seperti;
pengel laan uang kuliah atau uang saku yang diberikan leh rang tua untuk dipergunakan
sesuai dengan al kasi dan dapat dipertanggungja abkan, tugas dan ke ajiban yang
diberikan leh rang tua kepada mahasis a untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya
seperti harus lulus tepat

aktu, menguatkan disiplin diri untuk kebaikan diri seperti hidup

sehat, tidur ukup dan bangun se ara disiplin, menjalankan ibadah dengan disiplin, lahraga
se ara rutin, bers sialisasi se ara sehat, menggunakan intenet dan media s sial se ara
sehat, mengerjakan tugas tugas kuliah sebaik mungkin dan diselesaikan tepat aktu

isisi

yang lain dalam bentuk disiplin terhadap aturan adalah dengan mematuhi aturan aturan
yang ada, seperti; mematuhi aturan yang ditetapkan leh kampus untuk datang kuliah
dengan tertib, tidak melakukan plagiasi, mengurus adminitrasi perkuliahan dengan baik
dan sebagainya edangkan diluar kampus bisa dengan mematuhi aturan lingkungan yang
berlaku; seperti; mematuhi aturan berlalu lintas serta bentuk keamanan dan ketertiban
lalu lntas yang lain, mematuhi aturan yang berlaku di lngkungan tinggal seperti lingkungan
k s, aturan yang diberikan leh

setempat, termasuk juga aturan yang behubungan

dengan adat setempat.
embiasakan diri tertib dan tidak melakukan perilaku k rupti yang merugikan diri
sendiri dan rang lain dari hal hal yang ke il, seperti; titip absen atau menandatangani
absen teman yang tidak hadir, meny ntek, menyuap, memberikan upeti, gratifikasi, markup, menyalahgunakan

e enang bagi pengurus rganisasi kampus, merupakan latihan

mengendalikan diri sendiri sebelum masuk ke dunia nyata yang lebih luas

epertinya ini

adalah hal yang mudah, namun untuk melakukannya tidaklah mudah serta membutuhkan
k mitmen yang kuat untuk terus berintegritas

al yang perlu diingat adalah ketika perilaku

k rupti selalu dilakukan terus menerus, dipupuk dan dipelihara maka itu sama dengan
memelihara singa liar di dalam diri, yang kelak akan memangsa kita sendiri
entunya tidak ada se rangpun yang ber ita ita masuk penjara, namun terkadang kita
lupa bah a kebiasaan yang kita lakukan akan mengarahkan kita kesana

leh sebab itu

kebiasaan yang baik harus dipupuk dan dilatih sejak dini, sesuatu yang baik harus dilakukan
se ara rutin hingga menjadi kebiasaan, kebiasaan yang sudah ada harus terus dilakukan
dengan k nsisten agar menjadi karakter, sikap antik rupsi harus menjadi karakter generasi
muda sekarang, agar masa depan lebih baik, bukan hanya buat diri sendiri namun kehidupan
se ara luas
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2. Lingkup Keluarga
nternalisasi karakter antik rupsi di dalam diri mahasis a dapat dimulai dari lingkungan
keluarga sebagai lingkungan terke il diluar individu

ntuk melihat bagaimana bentuk

internalisasi karakter antik rupsi bisa dilakukan dengan melakukan berbagi pengamatan
sederhana seperti perilaku keseharian angg ta keluarga, misalnya
a

turan rumah, apakah aturan yang ditetapkan dikeluarga sudah dilaksanakan dengan
baik

isalnya aturan untuk menjaga kebersihan diri dan rumah sudah dilaksanakan

dengan baik atau belum

turan menjaga s pan santun dalam berk munikasi dalam

keluarga atau dengan tamu dan tetangga? Aturan dalam menerima tamu? Aturan dalam
penggunaan energi dirumah
b

an sebagainya

pakah aturan dalam lingkungan terbatas dengan tetangga sudah dilakukan dengan
baik

isalnya aturan tentang adab bertetangga

lingkungan perumahan
pakah ada indikasi

enggunaan asilitas umum di

an sebagainya
rang tua atau kerabat yang ada di rumah menyalahgunakan

asilitas kant r atau negara yang bukan menjadi haknya
d

pakah ada indikasi penghasilan rang tua tidak berasal dari sumber sumber yang tidak
sah bahkan berasal dari k rupsi

e

pakah ada diantara angg ta keluarga yang menggunakan pr duk pr duk bajakan
lagu, film, software, tas, sepatu, dsb
etelah itu untuk lingkungan yang lebih luas di luar keluarga dan tetangga, apakah
aturan yang lebih luas juga dilaksanakan dengan baik atau belum
peraturan lalu lintas

eperti mematuhi

pakah dalam berkendara sudah mematuhi aturan

eperti

kelengkapan surat kendara dan surat ijin mengemudi? Sudah mematuhi semua tanda
berkendara di jalan

erhenti dan memarkirkan kendaraan pada tempatnya

tindak mengganggu pejalan kaki

ermasuk juga ketika ada ra ia yang dilakukan leh

kep lisian, apakah kita masih berusaha untuk menghindar
ala salam tempel atau salam damai

pakah

erusaha untuk menyuap

an sebagainya

elajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan sese rang
terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku ubstansi dari dilanggarnya aturan atau tata
tertib adalah dirugikannya rang lain karena haknya terampas

erampasnya hak rang

lain merupakan ikal bakal dari tindakan k rupsi
ahapan pr ses internalisasi karakter antik rupsi di dalam diri mahasis a yang dia ali
dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan

ustru karena angg ta keluarga

adalah rang rang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan
terhadap adanya prilaku k rupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias
pakah se rang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar
peraturan lalu lintas
rang tuanya

pakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan

pakah anak memiliki keberanian untuk menegur angg ta keluarga yang

lain karena menggunakan barang barang bajakan
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erikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan

leh

pada tahun

tentang

hubungan rang tua anak dalam upaya pen egahan k rupsi berbasis keluarga;
a

anya

rang tua yang mengetahui ungsi s sialisasi sejauh mana

rangtua

memainkan perannya dalam hal berk munikasi dengan anak dalam pembelajaran akan
nilai nilai karakter
b

anya

rangtua mengetahui akan ungsi a eksi sejauh mana keluarga merasa

dekat dengan anak dan anak merasa dekat dengan rangtua
anya

rangtua yang mengetahui ungsi identitas s sial sejauh mana rangtua

memberikan arti kesuksesan atau labeling pada anak sehingga berdampak pada
kehidupan kedepannya
d

anya

keluarga se ara bersepakat menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupannya

eperti yang disepakati se ara umum bah a nilai nilai yang ditanamkan rang tua kepada
anak anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai nilai
tersebut akan terba a selama hidupnya, sehingga rang tua diharapkan sebagai tauladan
bagi anak dan dapat menjadi pen egah utama dalam hal tindak pidana k rupsi
leh sebab itu peran mahasis a sebagai anak dalam keluarga adalah dengan keakti an
anak dalam mengk nstruksi nilai nilai antik rupsi dalam perilaku sehari hari didalam
keluarga seperti membantu mengingatkan angg ta keluarga jika terjadi adanya p tensi
perilaku k rupti atau p tensi adanya tindak pidana k rupsi

3. Lingkup Kampus
eterlibatan mahasis a dalam gerakan antik rupsi di lingkungan kampus dapat dibagi
ke dalam dua

ilayah, yaitu untuk individu mahasis anya sendiri sebagai pribadi yang

antik rupsi, dan untuk k munitas mahasis a sebagai k munitas atau perkumpulan
mahasis a yang antik rupsi
ntuk k nteks individu, se rang mahasis a diharapkan dapat men egah agar dirinya
sendiri tidak berperilaku k rupti dan tidak k rupsi, seperti; datang kuliah tepat

aktu,

tidak meminta teman untuk mengabsen atau mengabsenkan teman yang tidak hadir,
mengerjakan tugas sesuai dengan peraturan yang disepakati dengan d sen, tidak berusaha
melakukan hal hal ter ela yang berla anan dengan hukum dan m ralitas, tidak berusaha
untuk menyuap d sen atau sta untuk mendapatkan sesuatu dan sebagainya

edangkan

untuk k nteks k munitas, se rang mahasis a diharapkan dapat men egah agar rekan
rekannya sesama mahasis a dan rganisasi kemahasis aan di kampus tidak berperilaku
k rupti dan tidak k rupsi, seperti; selalu mengingatkan teman agar berperilaku baik tidak
k rupti dan k rupsi, tidak men
dengan jalan yang tidak

ba untuk men ari keuntungan pribadi atau kel mp k

ajar seperti dengan melakukan mark up atas biaya untuk

kegiatan, menyusun pr gram kegiatan dengan baik dan

ajar, menjalankan pr gram

dengan amanah tinggi, menyusun lap ran dengan baik dan transparan dan sebagainya
gar se rang mahasis a dapat berperan dengan baik dalam gerakan antik rupsi maka
pertama pertama mahasis a tersebut harus berperilaku antik rupti dan tidak k rupsi
dalam berbagai tingkatan
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nilai antik rupsi dan memahami k rupsi dan prinsip prinsip antik rupsi edua hal ini dapat
diper leh dari mengikuti kegiatan s sialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan
antik rupsi

ilai nilai dan pengetahuan yang diper leh tersebut harus diimplementasikan

dalam kehidupan sehari hari

engan kata lain se rang mahasis a harus mampu

mendem nstrasikan bah a dirinya bersih dan jauh dari perbuatan k rupsi
erbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai nilai antik rupsi
kepada k munitas mahasis a dan
budaya antik rupsi di mahasis a

rganisasi kemahasis aan untuk menumbuhkan
egiatan kampanye, s sialisasi, seminar, pelatihan,

kaderisasi, dan lain lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya antik rupsi

i era

digital ini kita bisa menggunakan banyak media pada saat ini untuk tujuan itu, dengan
meman aatkan beragam media s sial yang sekarang tengah p puler, seperti; Facebook,
Instagram, Whatsapp, Youtube, dan sebagainya, mudah, murah dan bere ek besar bahkan
bisa viral
egiatan mengajak untuk melakukan ujian bersih atau anti men

ntek misalnya, dapat

dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai nilai kerja keras, kejujuran, tanggung
ja ab, dan kemandirian

endirian kantin kejujuran adalah

nt h lain yang dapat

dilakukan untuk menumbuhkan nilai nilai kejujuran dan tanggung ja ab

nda punya ide

lain?

DISKUSI
pa pendapat audara tentang hal berikut yang sering terjadi dalam kampus
eberapa saat menjelang ujian se rang mahasis a mendatangi d sennya se ara
khusus dan memberikan bingkisan kepada d sen tersebut
audara termasuk salah satu angg ta kel mp k yang mendapatkan tugas dari d sen
untuk membuat makalah

ua hari menjelang masa tenggat belum ada upaya dari

kel mp k untuk mulai membuat makalah tersebut
dan tanggung ja ab,

id r ng leh rasa kha atir

audara mengambil alih tanggung ja ab kel mp k dan

mengerjakan makalah tersebut sendiri

4. Lingkup Masyarakat Sekitar
emberantasan k rupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lan ar jika tidak adanya
partisipasi masyarakat

artisipasi masyarakat sangat diperlukan karena, pertama dilihat

dari akar masalah k rupsi, sebagian masyarakat menganggap bah a k rupsi yang terjadi
merupakan hal yang ajar edua dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya k rupsi
adalah dari k rupsi baik dalam skala ke il maupun besar yakni adanya hambatan terhadap
pemenuhan hak hak atas pelayanan yang semestinya diterima

leh masyarakat

erta

ketiga penegakan hukum belum berjalan se ara maksimal dalam pemberantasan k rupsi
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ahasis a mempunyai peranan strategis dalam hal pemberantasan k rupsi dikarenakan
mahasis a mempunyai daya intelektual tinggi, muda, idealis, memiliki sense of issue, serta
ji a nasi nalis yang dapat diman aatkan se ara bersama sama untuk;
a

end r ng adanya partisipasi publik dengan ara k lab rasi antara mahasis a dengan
pengambil kebijakan pemerintah serta masyarakat, dengan peng rganisasian dan
melakukan penguatan

b

rum

rum dial g bersama

engan kemampuan berpikir serta intelektualitasnya untuk memberikan pandangan dan
masukan terkait dengan permasalahan permasalahan khususnya yang berhubungan
dengan k rupsi yang dihadapi leh masyarakat
elakukan k lab rasi aksi dalam upaya monitoring dan peren anaan pembangunan
tidak hanya sebagai pelaku penga asan dan melap rkan situasi kepada pihak kebijakan
atau kepada lembaga penegak hukum akan tetapi juga ikut turut serta terlibat dalam
melakukan monitoring, kajian dan peren anaan pembanagunan disuatu daerah,
misalnya
pakah

kant r kant r

pemerintah

menjalankan

masyarakatnya dengan se ajarnya pembuatan
pelayanan pajak

ungsi
,

,

pelayanan

kepada

, ap ran ehilangan,

dakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat surat atau

d kumen tersebut

ajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi

diumumkan se ara transparan sehingga masyarakat umum tahu
pakah in rastruktur k ta bagi pelayanan publik sudah memadai
jalan, penerangan terutama di

isalnya k ndisi

aktu malam, ketersediaan asilitas umum, rambu

rambu penyeberangan jalan, dsb
pakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai

isalnya

pembagian k mp r gas, antuan angsung unai, dsb
pakah akses publik kepada berbagai in rmasi mudah didapatkan

DISKUSI
atu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya gerakan tidak menyuap untuk setiap
pengurusan

,

,

, atau pelanggaran lalu lintas, apabila dilakukan serentak

leh seluruh masyarakat nd nesia pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa
ayangkan berapa jumlah rupiah yang bias diselamatkan, apabila ada
yang mengurus
sebesar

p

dalam
,,

juta rang

tahun, dan setiap rang mengeluarkan uang s g kan

aka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar

, , seratus dua puluh lima milyar rupiah,

p

engan uang sebesar itu

berapa anak sek lah yang bisa dibiayai, berapa rang sakit yang bisa ber bat, berapa
kil meter ruas jalan yang bisa dibangun, berapa jembatan yang bisa dibangun, berapa
gedung sek lah yang bisa didirikan

umlah tersebut tentunya akan memberikan

man aat yang lebih baik bagi masyarakat
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ba bayangkan apabila lebih banyak lagi gerakan antik rupsi yang bisa kita lakukan,
berapa banyak kekayaan egara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk
sesuatu yang lebih penting

idak ada lagi mark-up anggaran, tidak ada lagi insenti

insenti untuk meluluskan perundang undangan, tidak ada lagi bentuk keb
keb

ran

ran dana pr yek, tidak ada lagi perusakan hutan, tidak ada lagi biaya siluman

untuk pengurusan berbagai i in, tidak ada anggaran untuk jalan jalan angg ta de an
dan pejabat dengan alasan studi banding dan sebagainya
egara ini memang egara yang kaya

aka kita pasti yakin bah a

pakah anda siap memberikan k ntribusi anda

untuk tidak melakukan k rupsi

5. Lingkup Yang Lebih Luas
alam k nteks lingkup yang lebih luas, keterlibatan mahasis a yang strategis sangat
dibutuhkan dalam gerakan antik rupsi yang bertujuan agar dapat men egah terjadinya
perilaku k rupti dan k rupsi yang masi dan sistematis di masyarakat

ahasis a dengan

k mpetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa
antik rupsi baik yang bersi at l kal, nasi nal atau bahkan gl bal
era al dari kegiatan kegiatan yang ter rganisir dari dalam kampus, mahasis a dapat
menyebarkan perilaku antik rupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat
yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas
egiatan kegiatan antik rupsi yang diran ang dan dilaksanakan se ara bersama dan
berkesinambungan

leh mahasis a dari berbagai

erguruan

inggi akan mampu

membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya k rupsi yang terjadi di suatu
negara.
ari

jung

eh sampai ke apua,

dari uhan ang

aha sa

egara nd nesia diberikan berkah yang amat besar

ampir tidak ada satu ilayahpun di egara nd nesia ini yang

tidak subur atau tidak mempunyai p tensi sumber daya alam yang baik egala jenis kayu,
bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur edangkan di dalam tanah
tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi,
tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium

elum lagi kekayaan laut yang sangat

besar dengan luas yang luar biasa besar elain itu anugerah bah a nd nesia terletak di
garis khatulisti a yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai

dua

musim yang sangat menghidupi
engan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat nd nesia seharusnya dapat hidup lebih
baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini udah se ajarnya
kalau penduduk nd nesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut
idak ada rang yang kelaparan, tidak ada rang yang menderita karena sakit dan tidak
mampu untuk ber bat, tidak ada lagi keb d han karena setiap rang mampu bersek lah
sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada rang yang tinggal di k l ng jembatan lagi
karena semua rang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kema etan yang parah
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karena k ta tertata dengan baik, anak anak tumbuh sehat karena keter ukupan gi i yang
baik

nak anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi erita

masa lalu yang sudah tidak ada lagi

nak yatim, rang rang usia lanjut hidup sejahtera

dan diperhatikan leh pemerintah
ukan sebuah kesengajaan bah a di tengah kata nd nesia ada kata

, ind ne sia,

yang berarti satu, bisa juga diartikan bah a nd nesia bisa menjadi egara n m r satu di
dunia

entu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah l h

jina i, nd nesia sangat p tensial untuk menjadi

egara n m r satu di dunia, hanya saja

dengan atatan, tidak ada k rupsi, tidak ada yang mengambil hak rang lain, dan tidak ada
yang menjarah kekayaan egara
ebab apabila masih ada yang k rupsi dan mengambil hak hak
nd nesia tidak lagi
amat , angsa dan
eksis

namun akan berubah menjadi n

rang lain,
sia,

egara ini selesai nd nesia sebagai bangsa dan

egara

, selesai
egara tidak lagi

emudian, kalau nd nesia tidak lagi eksis, nd nesia hanya menjadi erita masa

lalu, bagaimana kelak nasib anak u u kita

nda bisa membayangkan

pakah anda siap

untuk berkiprah di dunia antik rupsi bagi kebaikan bangsa ini dimasa mendatang

pa ide

anda untuk itu?
ntuk bisa berkiprah di ilayah yang lebih luas atau gl bal, pada saat ini sangat mungkin
untuk dilakukan leh mahasis a

ekn l gi k munikasi dan digital pada saat ini sudah

sangat maju yang memungkinkan sese rang untuk terhubung dengan dunia gl bal
se ara langsung
este,

ilipina,

ilayah regi nal seperti

alaysia, ietnam, amb ja,

a s masalah k rupsi juga masih marak terjadi

yanmar, im r

ahasis a dengan

segala gagasannya dengan menggunakan media k munikasi yang ada, misalnya dengan
menggunakan media s sial

,

, Youtube, dsb , bisa melakukan hal hal yang besar,

seperti mela an k rupsi se ara bersama sama di ilayah regi nal, menggalang kekuatan
bersama mahasis a

untuk mela an k rupsi

bersama mahasis a

dalam berbagai balutan, seperti; seni budaya, k nser musik,

penulisan jurnal, pembuatan film d kumentasi, seminar,
emakin sehat suatu negara di
regi nal tersebut
umpah emuda

elakukan kampanye antik rupsi
rksh p dan sebagainya

ilayah regi nal maka akan semakin sehat pula

pakah anda sudah memiliki ide untuk itu

ilayah

ayangkan semangat

dimana mereka pemuda yang terlibat masihlah sangat belia, namun

mereka mempunyai visi yang jelas dan kuat

angunlah visi itu dan lakukan sesuatu yang

besar diusia yang belia sekarang ini, diusia mahasis a

D. PENUTUP
engan ptimisme masa depan yang lebih baik, mahasis a harus satukan langkah, perangi
k rupsi dengan menga ali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini
serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya

idak ada yang tidak mungkin di muka

bumi ini, sesuatu yang besar selalu dia ali dengan satu langkah ke il namun pasti dan penuh
integritas.
elamat datang generasi anti k rupsi nd nesia akan lebih baik tanpa k rupsi
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ndang

ndang

idana
ndang

epublik nd nesia

m r

ahun

tentang

emberantasan

indak

rupsi
ndang

ndang

epublik nd nesia

epublik nd nesia

m r

m r

ahun

ahun

tentang erubahan atas

ndang

tentang emberantasan indak idana

rupsi
ndang

ndang

epublik nd nesia

m r

ahun

tentang

misi

emberantasan

rupsi
ndang
eraturan

ndang epublik nd nesia
emerintah

eranserta

m r

epublik nd nesia

ahun
m r

tentang istem endidikan asi nal
ahun

tentang

ata

elaksanaan

asyarakat dan emberian enghargaan alam en egahan dan emberantasan

indak idana

rupsi
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