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Abstrak 

 

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan korelasi Pendidikan Antikorupsi 

dengan pendidikan karakter bagi mahasiswa, dan menjelaskan pemahaman 

mahasiswa terhadap Pendidikan Antikorupsi serta menemukan dan menganalisis 

pengaruhnya terhadap kesadaran hukum mahasiswa, khususnya kesadaran 

terhadap hukum mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan 

dengan memperhatikan latar belakang serta tujuan Pendidikan Antikorupsi di 

perguruan tinggi. Sebagai bagian pendidikan karakter, Pendidikan Antikorupsi 

bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral kepada 

mahasiswa. Karakter, sikap mental individu untuk tidak melakukan kejahatan 

korupsi bisa ditumbuhkan di perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga 

pendidikan. Dengan merujuk pada pengetahuan hukum sebagai tingkatan paling 

dasar dari kesadaran hukum, dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum mahasiswa 

sudah baik. Seluruh responden penelitian mengetahui peraturan hukum dalam 

pencegahan tindak pidana korupsi. Sebanyak 27,5% responden sudah mengetahui 

sebelum mendapatkan kuliah Pendidikan Antikorupsi, dan 72,5% responden 

mengetahui setelahnya. Meskipun demikian belum seluruh responden paham dan 

mengerti mengenai langkah-langkah pemberantasan korupsi. 

 

Kata kunci : Antikorupsi, pendidikan karakter, kesadaran hukum 

 

Abstract 

 

This study aimed to describe the Anti-Corruption Education correlation 

with character education for students, and explain the students' understanding of 

the Anti-Corruption Education and locate and analyze the effect on the legal 

consciousness of the students, especially the awareness of the law on the 

prevention of corruption. The analysis was conducted by taking into account the 

background and purpose of the Anti-Corruption exerts education in college. Anti-

Corruption Education as part of character education aims to instill the values of 

honesty and moral grandeur to the students. Character, the mental attitude of the 

individual to commit a crime of corruption can not be grown in the college as one 

of the educational institutions. With reference to the knowledge of the law as the 

most basic level of legal awareness, the students legal awareness are good. All 

students as respondents know about the rule of law in the prevention of 
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corruption. Some 27,5% of respondents already know before getting a college 

education Anti-Corruption, and 72,5% of respondents knew after getting course 

material. However not all respondents know and understand the motivations and 

causes of corruption, as well as measures to eradicate corruption. 

 

Keywords : Anti-corruption, character education, legal awareness 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada banyak literatur, begitu pula dalam banyak pembahasan, mahasiswa 

tak hanya disebut sebagai sosok intelek. Mahasiswa juga disebut-sebut memiliki 

peran yang sangat penting sebagai agen perubahan atau agent of change. 

Pandangan, anggapan tersebut muncul dengan bercermin dari fakta dalam sejarah 

di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, di mana mahasiswa turut ambil 

bagian dan berperan penting dalam sejumlah peristiwa yang menjadi tonggak 

awal perubahan besar perjalanan satu bangsa. Tentunya hal ini tak dapat 

dilepaskan dari karakteristik mahasiswa yang memiliki intelektualitas, berjiwa 

muda, dan idealis.  

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia mencatat, beberapa kali gerakan 

mahasiswa berperan besar sangat penting. Dimulai dari Kebangkitan Nasional di 

tahun 1908yang kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, 

Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, 

hingga dimulainya era Reformasi tahun 1998. Kiranya tak ada yang bisa 

memungkiri, bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa dengan 

berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki tampil di depan 

sebagai motor penggerak. 

Maka ketika kian banyak kasus korupsi terungkap hingga menjadi satu 

masalah besar bagi bangsa dan negara, tak berlebihan jika mahasiswa juga 

diharapkan berada di garda depan, turut berperan aktif sebagai motor dalam 

gerakan Antikorupsi. Dalam hal ini diharapkan mahasiswa dapat menyuarakan 

kepentingan rakyat serta turut aktif mewujudkan Indonesia menjadi Negara tanpa 

korupsi.  

Terkait dengan hal tersebut, Kementrian Pendidikan Nasional kemudian 

menetapkan Pendidikan Antikorupsi (PAK) sebagai salah satu muatan yang 
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terintegrasi ke dalam kelompok mata kuliah pendidikan kepribadian. Tiap 

perguruan tinggi wajib memasukkan muatan pendidikan antikorupsi baik sebagai 

mata kuliah wajib/pilihan, atau sebagai sisipan pada mata kuliah yang relevan.  

Di IKIP PGRI Bali, PAK mulai dimasukkan sebagai mata kuliah wajib 

mulai tahun akademik 2012/2013. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa 

semester II. Dengan PAK, diharapkan mahasiswa dapat memahami perilaku 

korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi dimulai yang 

terdekat pada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kampus, masyarakat 

sekitar, dan pada tingkat nasional. Melalui pemahaman tersebut, pada akhirnya 

mahasiswa diharapkan mampu dan berani melakukan berbagai bentuk tindakan 

pencegahan korupsi. Hingga akhirnya mahasiswa dapat menginternalisasi perilaku 

Antikorupsi ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi generasi penerus 

bangsa yang bersih dari korupsi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dua masalah pokok yang akan dibahas 

dalam tulisan ini, yakni (1) Bagaimana korelasi Pendidikan Antikorupsi dengan 

pendidikan karakter bagi mahasiswa?, dan (2) Bagaimana pemahaman mahasiswa 

terhadap Pendidikan Antikorupsi serta pengaruhnya terhadap kesadaran hukum 

mahasiswa, khususnya kesadaran terhadap hukum mengenai tindak pidana 

korupsi? 

Sebagai satu studi kualitatif, kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk (1) 

menemukan dan mendeskripsikan korelasi Pendidikan Antikorupsi dengan 

pendidikan karakter bagi mahasiswa, dan (2) menemukan, menjelaskan serta 

menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap Pendidikan Antikorupsi dan 

pengaruhnya terhadap kesadaran hukum mahasiswa khususnya kesadaran 

terhadap hukum mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Apakah Pendidikan 

Antikorupsi dapat menumbuhkan atau mendorong munculnya kesadaran hukum 

mahasiswa, atau makin meningkatkannya apabila kesadaran hukum dimaksud 

telah ada atau muncul sebelum mereka mendapatkan PAK pada masa kuliah. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Sugiyono (2008) 

memberikan pengertian, metode deskriptif analisis sebagai satu metode penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan 

sebenarnya yang terjadi. Data tersebut lalu disusun dan diolah, kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan satu gambaran mengenai masalah yang ada. Untuk 

mendapatkan data mengenai pengaruh pemahaman akan Pendidikan Antikorupsi 

terhadap kesadaran hukum mahasiswa, digunakan metode pendekatan konsep 

hukum sebagai apa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.  

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui kajian mengenai korelasi 

antara PAK dengan pendidikan karakter serta pengaruhnya terhadap kesadaran 

hukum mahasiswa, khususnya kesadaran terhadap hukum yang berkenaan dengan 

pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk menemukan, menjelaskan serta 

memperkuat analisa terhadap korelasi tersebut, digunakan data primer yang 

bersumber dari data yang sudah didokumentasikan dalam bentuk dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian lain berwujud laporan, dan dokumen lainnya. Data 

tersebut ditunjang dengan hasil penelitian secara langsung melalui kuisioner dan 

wawancara terhadap 100 mahasiswa pada Program studi Bahasa Indonesia pada 

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) IKIP PGRI Bali angkatan tahun 

2012 dan 2013 yang telah mendapatkan PAK. 

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah sampel probabilitas 

(probability sampling), di mana pemilihan sampel dilakukan secara acak dan 

dilakukan secara objektif. Teknik sampling yang dipakai dari metode probability 

sampling ini adalah sampling acak sederhana (simple random sampling). Cara ini 

digunakan karena populasi dianggap homogen, tersedia daftar dari seluruh unit 

populasi berikut nomor urut seluruh populasi. Menurut Cohran (1991), sampling 

acak sederhana adalah sebuah metode seleksi terhadap unit-unit populasi, unit-

unit tersebut diacak seluruhnya. Masing-masing unit atau unit satu dengan unit 

lainnya memiliki peluang yang sama untuk dipilih.  
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Untuk mendukung pembahasan hasil penelitian, peneliti menggunakan dua 

teori sebagai acuan. Teori yang digunakan untuk membahas dua permasalahan di 

atas adalah teori pendidikan karakter dan teori kesadaran hukum.  

Thomas Lickona dalam buku “Educating For Character” (New York: 

Bantam, 1991) sebagaimana dikutip David Elkind & Freddy Sweet Ph.D. (David 

Elkind & Freddy Sweet Ph.D. dalam tulisannya “How to do character education” 

(http://www.goodcharacter.com/Article_4.htm, diunduh 22 Juli 2016) 

menyebutkan : 

“Character education is the deliberate effort to help people understand, 

care about, and act upon core ethical values. When we think about the 

kind of character we want for our children, it is clear that we want them to 

be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do 

what they believe to be right, even in the face of pressure from without and 

temptation from within.  

 

Secara ringkas Lickona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter 

adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat 

memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pendidikan 

karakter dimaknai sebagai segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. Dengan demikian, melalui pendidikan 

karakter, guru membantu membentuk watak peserta didik.  

Pada bagian lain, T. Ramli (2003) menyebutkan pendidikan karakter 

memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan 

akhlak yang bertujuan membentuk kepribadian seorang anak agar menjadi 

manusia yang baik, juga sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik. 

Pada hakikatnya, pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia 

adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari 

budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi 

muda. 

Mengenai kesadaran hukum, dapat dikemukakan teori dari Paul Scholten 

sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo (1981: 2), yang menyatakan bahwa 

kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa 

hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup 
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kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum 

(onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.  

Jika ditelusuri, bisa dikatakan kesadaran hukum ada pada tiap manusia, 

karena manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan dihayati, maka 

kepentingannya akan terlindungi (Sudikno Mertokusumo, 2011: 80). Hal ini 

sejalan dengan pandangan Ewick dan Sylbey sebagaimana dikutip Achmad Ali 

(2009: 298), bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan. Kesadaran 

hukum merupakan persoalan hukum sebagai perilaku, bukan hukum sebagai 

aturan, norma atau asas.  

Munculnya kesadaran hukum secara umum didorong oleh sejauh mana 

kepatuhan kepada hukum, yang dalam hal ini didasari adanya indoctrination, 

habituation, utility, dan group indentification. Untuk terciptanya kesadaran hukum 

masyarakat, dibutuhkan empat faktor yakni adanya pengetahuan akan hukum atau 

law awareness), adanya rasa hormat terhadap hukum atau legal attitude, kemudian 

paham akan isi hukum tersebut atau law acquitance, serta adanya ketaatan tanpa 

dipaksa atau legal behavior (Robert Biesterd dalam Saifullah, 2010: 105). 

Sepemahaman dengan itu, Soerjono Soekanto (1982: 4) mengemukakan empat hal 

sebagai indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman 

hukum, sikap terhadap hukum, dan pola prilaku hukum. Tahapan-tahapan 

tersebut, oleh Otje Salman (2007: 40) menunjuk pada tingkat kesadaran hukum 

tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.  

 

PEMBAHASAN 

Sebelum sampai ke pokok pembahasan, kiranya perlu dibahas pula 

terlebih dahulu mengenai korupsi di Indonesia, peran penting mahasiswa dalam 

gerakan Antikorupsi serta, serta pendidikan karakter melalui Pendidikan Adi 

Korupsi (PAK). 

 

1.  Korupsi di Indonesia 

Dalam beberapa tahun belakangan, kata korupsi menjadi kian akrab 

didengar dan banyak muncul dalam berbagai pembicaraan. Namun apa 
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sesungguhnya yang dimaksud dengan korupsi, sejumlah pihak mencoba 

memberikan pandangan. Di antara pandangan ahli, salah satunya adalah Robert 

Klitgaard yang memandang korupsi dari sudut administrasi Negara. Ia 

menyatakan korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang atau melanggar 

aturan dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam Negara. Tingkah laku mana terjadi 

dengan tujuan memperoleh keuntungan baik secara status maupun keuntungan 

dalam bentuk materi. yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, 

kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah 

laku pribadi.  

Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan, korupsi adalah : 

An act done with an intent to give some advantage incosistent with official 

duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who 

unlawfully and wrongfully uses his station or character to prosecure some 

benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of 

others. 

 

Jadi korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari 

pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di 

dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang 

berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.  

Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak Pidana 

Korupsi, dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan pengertian tindak pidana korupsi adalah 

“setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan 

perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian 

negara”. Jika dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan 

sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan 

sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.  

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya korupsi digolongkan sebagai tindakan atau perbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya. Perbuatan mana 
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bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan 

karenanya yang mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. 

Pembahasan mengenai kasus korupsi menjadi makin menarik dengan 

mencermati data-data yang dirilis lembaga Transparency International (TI). 

Organisasi nirlaba internasional yang didirikan di Jerman ini bertujuan untuk 

memerangi korupsi politik, dan sekarang menjadi organisasi non pemerintah yang 

bergerak menuju organisasi yang demokratik. Dari data indeks persepsi korupsi 

atau Corruption Perception Index (CPI) di tahun 2015 yang dirilis oleh TI Januari 

2016, dari 168 negara yang diamati disebutkan lima negara peringkat teratas dan 

terendah dalam kasus korupsi. Negara dengan peringkat teratas dalam masalah 

korupsi disebutkan adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, 

dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan 

Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia. Sedangkan Indonesia 

menempati peringkat ke-88 dengan skor CPI 36. Data tersebut menunjukkan 

terjadi peningkatan skor dua poin dari laporan di tahun 2014 yang menempatkan 

Indonesia di peringkat ke 107. Data ini masih jauh lebih baik dibandingkan 

dengan CPI 2005 yang menempatkan Indonesia di posisi ke-6 negara terkorup di 

dunia.  

Sebagai gambaran, dari begitu banyaknya kasus korupsi yang terungkap 

dan disidik terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kurun 

waktu 2004 hingga Juli 2015 baru 439 kasus yang telah tertangani. Dikutip dari 

LKBN Antara, dari total kasus yang telah ditangani, paling banyak adalah kasus 

penyuapan serta kasus pengadaan barang dan jasa. Selain melibatkan tokoh-tokoh 

besar, dua kasus tersebut paling sering terjadi terutama melibatakan PNS karena 

adanya imbalan atau komisi besar yang diterima. Terkait dengan itu, maka 

sebagai pencegahan, KPK telah melakukan sosialisasi ke sejumlah Pemerintah 

Daerah agar dalam melakukan kegiatan, para pegawai lebih berhati-hati. 

Sejumlah kasus korupsi yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat 

dan gencar dipublikasikan oleh media massa antara lain kasus proyek simulator 

ujian surat izin mengemudi dengan tersangka Irjen Djoko Susilo yang akhirnya 

dijebloskan ke penjara selama 18 tahun oleh Tipikor. Kasus lainnya adalah kasus 
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kuota impor daging yang melibatkan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 

kasus pengadaan alat kesehatan dan dugaan suap terkait penanganan sengketa 

pilkada Banten, kasus suap cek pelawat buat anggota DPR, kasus suap di 

Kejaksaan Agung, dan kasus proyek Wisma Atlet SEA Games dan kasus 

Hambalang. 

 

2.  Peran Penting Mahasiswa Dalam Gerakan Antikorupsi 

Mahasiswa dengan berbagai karakternya memiliki peranan dan fungsi 

yang sangat strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mengutip 

pendapat Abu Ahmadi (1997), sebagai sosok intelektual, mahasiswa mempunyai 

kewajiban untuk menyumbangkan tenaganya dan pikirannya bagi masyarakat. 

Karenanya mahasiswa disebutkan memiliki setidaknya tiga peran, yakni sebagai 

agent of change, agent of development, dan agent of modernization. 

Sebagai agent of change atau agen perubahan, mahasiswa memiliki tugas 

untuk mendorong dan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat ke 

arah perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini pengetahuan yang didapatkan di 

bangku kuliah digunakan untuk melakukan pengabdian bagi kemanusiaan agar 

hidup dapat lebih bermartabat.  

Sebagai agent of development atau agen pembangunan, mahasiswa 

memiliki tugas turut mendukung kelancaran pembangunan di berbagai bidang. 

Mahasiswa disebut berperan besar dakam pembangunan karena mahasiswa 

diharapkan mampu bertindak sebagai pelopor dalam pembangunan. 

Sebagai agent of modernization, mahasiswa memiliki tugas untuk 

bertindak sekaligus sebagai pelopor dalam pembaruan. Dengan latar belakang 

pendidikan tingginya, mahasiswa harus dapat memilih mana yang perlu diubah 

dan mana yang perlu tetap dipertahankan.  

Dengan menyandang predikat sebagai seorang intelektual, mahasiswa 

adalah pusat dinamisasi gerakan suatu negara. Mahasiswa sebagai agen perubahan 

dan kontrol sosial di mana mahasiswa memiliki kemampuan dengan kemampuan 

intelektual, berpikir cerdas, serta sigap dalam berbagai kondisi memang 
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seharusnya diharapkan untuk dapat memberikan perubahan yang signifikan paling 

tidak pada lingkungan kampus dan lingkungan yang berada di dekatnya. 

Dalam konteks sebagai agent of change, mahasiswa memiliki tanggung 

jawab besar dalam membuat perubahan mendasar dalam masyarakat. Termasuk di 

dalamnya untuk mewujudkan bangsa yang bebas korupsi. Karena itu, mahasiswa 

dituntut berperan aktif dalam gerakan Antikorupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam 

gerakan Antikorupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan kampus, 

masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. 

Di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan 

Antikorupsi tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik 

yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. 

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan Antikorupsi di lingkungan kampus baik 

bagi mahasiswa itu sendiri maupun untuk komunitas mahasiswa. Sebagai 

individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah dirinya sendiri agar 

tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, 

seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama 

mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif 

dan tidak korupsi. 

Agar dapat berperan baik dalam gerakan Antikorupsi, mahasiswa harus 

berperilaku anti koruptif dan tidak melakukan korupsi dalam berbagai tingkatan. 

Untuk itu mahasiswa harus memiliki nilai-nilai Antikorupsi serta memahami 

korupsi serta prinsip-prinsip Antikorupsi. Hal tersebut bisa didapatkan melalui 

kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan menempuh kuliah Pendidikan 

Antikorupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan itulah yang kemudian harus 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian seorang 

mahasiswa harus mampu menunjukkan bahwa dirinya bersih dan jauh dari 

perbuatan korupsi. 

 

3.  Korelasi Pendidikan Antikorupsi dengan Pendidikan Karakter  

Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan, melalui pendidikan 

karakter diharapkan peserta didik dapat memahami, memperhatikan, dan 

[       ] 



Stilistetika Tahun V Volume 8, Mei 2016 

ISSN 2089-8460 
 
 

57 

 

melakukan nilai-nilai etika inti yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini dosen 

atau tenaga pengajar berperan besar mempengaruhi karakter dan membentuk 

watak peserta didik. Tentunya dengan harapan, pendidikan karakter dapat makin 

membentuk kepribadian mahasiswa agar menjadi manusia yang baik, juga sebagai 

warga masyarakat dan warga negara yang baik.  

Satu artikel di sebuah media menyebutkan, “Pendidikan karakter adalah 

pendidikan untuk 275 juta penduduk Indonesia”. Pernyataan tersebut muncul dari 

keprihatian melihat begitu banyaknya kasus korupsi yang terungkap dalam 

bebeberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, kasus-kasus tersebut melibatkan pejabat, 

kepala daerah, hingga anggota DPR. Bahkan kasus korupsi terjadi di berbagai 

lembaga Negara termasuk KPU,KY, KPPU, Ditjen Pajak, BI, dan BKPM.  

Karena itulah, pendidikan karakter menjadi hal yang mutlak saat ini. Tidak 

hanya melalui dunia pendidikan termasuk perguruan tinggi, namun juga mulai 

dari lingkungan keluarga, hingga lingkungan sosial. Pentingnya pendidikan 

karakter ini juga sering dikaitkan dengan makin beratnya tantangan hidup 

beberapa tahun ke depan. Di mana persaingan dalam berbagai bidang seperti 

dunia kerja tidak hanya masalah bagaimana memunculkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, karena untuk mencapai itu tentu saja memerlukan karakter yang 

baik. 

Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pusat Kurikulum Departemen 

Pendidikan Nasional di 2010 menyebutkan ada 18 nilai-nilai dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang perlu dipahami 

seluruh lapisan masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi (1) religius (2) jujur (3) 

toleransi (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) 

rasa ingin tahu, (10), semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai 

prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, 

(16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. 

Apabila dikaitkan dengan gerakan Antikorupsi, maka ada begitu banyak 

nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter yang terkait di dalamnya. Sebagai 

contoh nilai kejujuran, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, hingga peduli 

lingkungan dan peduli sosial. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dari lingkungan 
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terdekat, pada lingkungan perguruan tinggi, mengingat mahasiswa masih 

dipandang sebagai agen perubahan, elemen yang paling peka menghadapi 

beragam problematika bangsa, sekaligus sebagai pihak yang memiliki kekuatan 

untuk kontrol sosial bagi kepentingan masyarakat umum.  

Untuk membentuk karakter mahasiswa yang peka dan memiliki sikap 

kritis sebagai agen perubahan, maka selain pendidikan yang berbasis pada 

pengembangan intelektual, perlu ditekankan pula pendidikan yang mendorong 

pengembangan nilai-nilai spiritual dan keseimbangan emosional. Termasuk di 

dalamnya pendidikan karakter pada generasi muda yang perlu dilakukan secara 

serius, karena membangun karakter genersi muda berarti juga membangun 

karakter bangsa. Hatta Rajasa dalam paparannya ketika masih menjabat sebagai 

menteri sekretaris Negara menyebutkan, generasi muda memiliki tiga fungsi 

dalam pembangunan karakter bangsa, yakni (1) sebagai pembangun kembali 

karakter bangsa (character builder), (2) sebagai pemberdaya karakter (character 

enabler), dan (3) sebagai perekayasa karakter (character engineer). Character 

engineer menuntut generasi muda untuk terus melakukan pembelajaran. 

Pengembangan dan pembangunan karakter positif generasi muda bangsa juga 

menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang sesuai dengan perkembangan 

dunia.  

Melihat peran dan fungsi mahasiswa yang begitu strategis, mahasiswa 

perlu memiliki karakter yang kuat. Karakter tersebut tidak bisa dibentuk secara 

otomatis. Meskipun telah menyelesaikan pendidikan di sebuah perguruan tinggi, 

mahasiswa tidak serta merta memiliki karakter mulia tertentu setelah melalui 

semua proses pembelajarannya. Pembentukan dan pengembangan karakter 

mahasiswa melalui secara perlahan dan berkelanjutan melalui proses pendidikan.  

Mengenai pendidikan karakter, pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Pendidikan dapat dikatakan telah memberi dukungan konkrit secara 

penuh untuk pendidikan karakter. Dasar pertimbangannya, keberhasilan institusi 

pendidikan tidak hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan namun juga pada 

pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik, yang dalam hal ini bukan 
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hanya terletak pada tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah namun juga 

perguruan tinggi.  

Sebagai pendidikan yang dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan, 

Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi dipandang memiliki peranan penting 

penting untuk pembentukan karakter mahasiswa. Dilihat dari sejarahnya, 

ditetapkanya npendidikan berkarakter berawal dari sebuah konferensi 

internasional di Yogyakarta, November 2011 yang membicarakan pendidikan 

karakter dalam kaitannya dengan masa depan bangsa Indonesia. Latar belakang 

konferensi tersebut adanya keprihatinan yang mendalam atas kondisi Indonesia 

yang masih terbekit dengan maraknya praktik korupsi. Bahkan meskipun 

Indonesia memiliki lembaga khusus yang menangani korupsi ini yaitu Komisi 

Pemberantasan Korupsi, namun praktek korupsi tidak pernah reda.  

Pendidikan Antikorupsi mulai diselenggarakan secara sistematis pada 

tahun akademik 2012/2013 berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti tentang 

implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan Tinggi negeri dan perguruan 

tinggi swasta untuk menyelenggarakan pendidikan Antikorupsi. Pendidikan 

diberikan dalam bentuk mata kuliah wajib atau pilihan, atau disisipkan dalam 

mata kuliah yang relevan.  

Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi diharapkan tak hanya 

memberikan pengetahuan korupsi saja, namun juga menerapkan pendidikan 

dengan berbagai cara seperti sosialisasi, kampanye, seminar dan perkuliahan, 

hingga membahas dan menganalisis kasus korupsi yang aktual. Dengan demikian 

selain memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan 

menanamkan nilai-nilai Antikorupsi, Pendidikan Antikorupsi dapat 

menumbuhkan budaya Antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong 

mahasiswa dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Mahasiswa, selain dosen sebagai bagian dari perguruan tinggi, merupakan 

perwujudan dari masyarakat sipil yang dapat menjadi pelopor pemberantasan 

korupsi. Pencegahan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan peran aparat 

penegak hukum. Perguruan tinggi juga diharapkan berperan sebagai kontrol 

terhadap lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum yang memberantas 
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korupsi. Kontrol dalam hal ini bukan berarti melakukan intervensi terhadap proses 

persidangan dan penyelidikan kasus korupsi, namun bisa dilakukan melalui 

sejumlah strategi yang bersifat preventif, investigatif, edukatif, dan ekspektif. 

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi menjadi bentuk strategi 

preventif bagi perguruan tinggi sebagai wujud perannya dalam pencegahan 

korupsi. Mahasiswa sejak dini perlu diajar dan didik untuk menghindari dan tidak 

melakukan praktik korupsi. Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian pendidikan 

karakter bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral kepada 

mahasiswa. 

Selain itu, Pendidikan Antikorupsi juga menunjukkan peran perguruan 

tinggi sebagai lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran bagi setiap 

individu agar tidak melakukan korupsi. Karakter, sikap mental individu untuk 

tidak melakukan kejahatan korupsi bisa ditumbuhkan di perguruan tinggi sebagai 

salah satu lembaga pendidikan. 

Dengan diberikannya Pendidikan Antikorupsi, diharapkan sebelum lulus 

dan memasuki dunia kerja, mahasiswa cukup memiliki pengetahuan dan dapat 

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Antasari Azhar, S.H., M.H. 

ketika masih menjabat ketua KPK, dalam orasi ilmiahnya pada acara Wisuda 

Sarjana dan Pascasarjana Universitas Esa Unggul di Jakarta 16 April 2009 

menyebutkan terdapat sejumlah usaha yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar 

dapat mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan Antikorupsi. Usaha tersebut adalah 

memahami informasi, mengingat, dan mempersuasi diri sendiri. 

Memahami informasi, maksudnya mahasiswa agar paham bahwa bahaya 

korupsi biasanya ditunjukkan dengan menggunakan dalih atau argument masalah 

ekonomi, sosial dan politik. Lebih jauh lagi, agar mahasiswa paham bagaimana 

korupsi mengancam kepentingan mereka, kepentingan keluarga maupun 

kepentingan reman-teman mereka. 

Agar mahasiswa bisa mengingat, pendidikan perlu disampaikan secara 

berulang-ulang. Namun agar tidak jenuh atau membosankan, pendidikan perlu 

dilakukan secara variatif. Hal ini juga mendapat tanggapan dari KPK yang terus 

berupaya untuk meningkatkan daya dukung terhadap implementasi Pendidikan 
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Antikorupsi dengan melakukan pengembangan pada media pembelajaran yang 

sudah ada sebelumnya, seperti modul/panduan, buku, aplikasi digital, hingga 

permainan atau games. Dengan cara ini diharapkan dapat tercapai tujuan 

Pendidikan Antikorupsi serta mempromosikan pesan-pesan dan nilai-nilai 

antikorupsi secara lebih masif. Selain itu KPK juga memprogramkan pendidikan 

yang diberi nama Tunas Integritas Mahasiswa. Program ini bertujuan membekali 

mahasiswa dengan pengetahuan, sikap dan perilaku Antikorupsi, baik pada saat 

kuliah maupun setelah memasuki dunia kerja. Selama 2015, program ini telah 

dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia dalam bentuk workshop Pendidikan 

Antikorupsi maupun trainer of trainee (ToT) Tunas Integritas Mahasiswa. 

Tak kalah pentingnya, mahasiswa juga perlu mempersuasi atau membujuk 

diri sendiri untuk bersikap kritis. Dengan pendidikan Antikorupsi diharapkan akan 

lahir generasi penerus bangsa yang bebas korupsi. Di samping itu lingkungan 

perguruan tinggi akan menjadi motor penggerak dalam pemberantasan korupsi, 

yang kemudian akan merembet ke segala aspek kehidupan bangsa demi 

terwujudnya negara Indonesia yang bebas dari korupsi. 

 

4.  Pemahaman Pendidikan Antikorupsi dan Kesadaran Hukum Mahasiswa  

Sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo (2011), kesadaran 

hukum ada pada tiap manusia, karena manusia berkepentingan kalau hukum itu 

dilaksanakan dihayati, karena dengan demikian kepentingannya terlindungi. 

Karena itu, peneliti berpandangan, kesadaran terhadap hukum dalam hal ini 

hukum yang berkenaan dengan pencegahan tindak korupsi, ada pada tiap 

mahasiswa. Untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa khususnya terhadap 

peraturan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi, peneliti menggunakan 

indikator pertama yakni pengetahuan hukum sebagai rujukan kesadaran hukum 

dari tingkatan paling dasar. 

Sebelum membahas kesadaran hukum mahasiswa, terlebih dahulu dibahas 

mengenai pemahaman mahasiswa terhadap pendidikan Antikorupsi. Peneliti 

melakukan survei kepada mahasiswa program studi bahasa Indonesia pada 
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Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) IKIP PGRI Bali angkatan 2012 dan 

2013 yang telah mendapatkan pendidikan Antikorupsi.  

Pada dasarnya sebagian besar responden menyatakan memahami materi 

kuliah Pendidikan Antikorupsi. Pemahaman ini menjadi sangat penting karena 

berawal dari paham itulah mahasiswa dapat berpikir secara kritis terhadap gejala 

dan fenomena korupsi di masyarakat sehingga dapat diharapkan terlibat aktif 

dalam gerakan Antikorupsi. Dari 100 responden, sebanyak 75% menyatakan 

memahami materi Pendidikan Antikorupsi. Sedangkan 12,5% responden % 

menyatakan kurang paham, dan sisanya 12,5% menyatakan tidak paham. 

Menariknya, ketidakpahaman tersebut dimaklumi sendiri oleh mahasiswa yang 

menyatakan hal tersebut terjadi karena kurang perhatian pada saat kuliah. 

Berkenaan dengan latar belakang, motivasi dan penyebab-penyebab 

munculnya kasus korupsi, sebanyak 75% responden menyatakan paham, 12,5% 

menyatakan kurang paham, dan 12,5% menyatakan tidak paham. Mengenai 

gerakan yang dicanangkan pemerintah untuk gerakan Antikorupsi, juga langkah-

langkah pemberantasan korupsi, sebanyak 62,5% responden menyatakan paham. 

Sebanyak 25% responden menyatakan kurang paham, dan 12,5% menyatakan 

tidak paham. Berhubungan dengan data ini, maka dapat dipahami jika 25% 

responden menyatakan kurang paham dengan lembaga dan fungsi Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dengan mendapatkan materi Pendidikan Antikorupsi, responden juga 

menyatakan ada sedikit perubahan dalam pemahaman masalah hukum terkait 

dengan penanganan tindak pidana korupsi, dibandingkan dengan sebelum 

mendapatkan materi kuliah tersebut. Sebanyak 75% responden menyatakan 

mereka menjadi lebih paham dengan peraturan hukum terkait dengan pencegan 

tindak pidana korupsi. Sedangkan 25% responden menyatakan tidak merasakan 

ada perubahan dalam pemahaman hal tersebut jika dibandingkan kondisi sebelum 

dan setelah mendapatkan kuliah Pendidikan Antikorupsi.  

Pendidikan Antikorupsi juga dapat mempengaruhi sikap responden 

terhadap masalah korupsi. Hal ini dibenarkan sebagian besar atau sebanyak 87,5% 

responden, dan hanya 12,5% yang menyatakan tidak berpengaruh. Meskipun 
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demikian, seluruh responden menyatakan Pendidikan Antikorupsi memang perlu 

disampaikan di perguruan tinggi. Sebanyak 62,% menyatakan penting, dan 37,5 

menyatakan sangat penting. 

 Terkait dengan kesadaran hukum terhadap peraturan hukum yang 

berkenaan dengan penanganan tindak pidana korupsi, seluruh responden 

menyatakan tahu tentang UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak 

Pidana Korupsi Sebanyak 27,5% menyatakan sudah mengetahui tentang produk 

hukum ini sebelum mendapatkan kuliah Pendidikan Antikorupsi. Rata-rata 

mengetahui melalui pemberitaan di media massa baik media cetak maupun 

televisi. Selebihnya, 72,5% menyatakan baru mulai mengetahui mengenai 

peraturan hukum tentang pencegahan korupsi setelah mendapatkan mata kuliah 

dimaksud. Dengan demikian dapat dinyatakan, Pendidikan Antikorupsi efektif 

untuk memberikan mahasiswa pengetahuan dan pemahaman terhadap pencegahan 

tidak korupsi dan gerakan Antikorupsi. 

 

SIMPULAN 

Pendidikan Antikorupsi memiliki korelasi dengan pendidikan karakter 

bagi mahasiswa. Sebagai bagian pendidikan karakter, Pendidikan Antikorupsi 

bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral kepada 

mahasiswa. Karakter, sikap mental individu untuk tidak melakukan kejahatan 

korupsi bisa ditumbuhkan di perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga 

pendidikan.  

Selain memperkuat pemahaman masalah hukum terkait dengan 

penanganan tindak pidana korupsi, Pendidikan Antikorupsi juga dapat 

mempengaruhi sikap dan cara pandang mahasiswa terhadap masalah korupsi. 

Karena itulah, mahasiswa memandang Pendidikan Antikorupsi memang penting 

untuk disampaikan di perguruan tinggi. Tidak hanya penting, bahkan sebagian di 

antaranya menyatakan sangat penting. 

Dengan merujuk pada pengetahuan hukum sebagai tingkatan paling dasar 

dari kesadaran hukum, dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum mahasiswa 

sudah baik. Seluruh responden penelitian mengetahui peraturan hukum dalam 
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pencegahan tindak pidana korupsi. Sebagian besar mahasiswa mengetahui setelah 

mendapatkan Pendidikan Antikorupsi, dan sebagian kecil di antaranya justru 

sudah mengetahui sebelum mendapatkan materi kuliah tersebut. Meskipun 

demikian belum seluruh responden paham dan mengerti mengenai langkah-

langkah pemberantasan korupsi, termasuk fungsi dan peran Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmadi, Abu.1997, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta: Rineka Cipta 

Amiruddin, dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

Azhar, Antasari, 2009, Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi, Sebagai 

Perwujudan Semangat Kebangkitan Nasional Orasi ilmiah (tidak 

diterbitkan) Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Esa Unggul 

Jakarta, 16 April 2009 

Cohran, W.G., 1991, Sampling Technique, Third Edition, New York: John Wiley 

& Sons. 

Elkind, David & Freddy Sweet Ph.D. 2004, How to do character education 

(http://www.goodcharacter.com/Article_4.htm, diunduh 22 Juli 2016) 

Henry Campbell Black, 1983. Black’s Law Dictionary, fifth edition. ST Paul 

Minnesota: West Publishing, co.  

Mertokusumo, Sudikno, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, 

Yogyakarta: Liberty. 

____________________, 2011, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, 

Yogyakarta. 

Ramli, T. 2003, Pendidikan Karakter. Bandung : Angkasa 

Rahardjo, Satjipto, 2010, Sosiologi Hukum, Esai-esai Terpilih. Jogjakarta: Genta 

Publishing. 

Saifullah, 2010, Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditama. 

Salman, Otje, 2007, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. 

Bandung: Alumni. 

Soekanto, Soerjono, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. 

Jakarta: Rajawali Press. 

[       ] 



Stilistetika Tahun V Volume 8, Mei 2016 

ISSN 2089-8460 
 
 

65 

 

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Tim Penulis, 2011, Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

Tim Penyusun, 2016, Laporan Tahunan 2015 Menolak Surut. Jakarta: Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Jakarta. 

T. Ramli. 2003. Pendidikan Karakter. Bandung : Angkasa 

Ubaedillah, 2015, Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Pancasila, 

Demokrasi dan Pencegahan Korupsi. Jakarta: Prenada Kencana. 

PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan  

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

 

[       ] 


