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Abstract: This paper is a review of the problems of corruption in our beloved country 
Indonesia. Talking about eradicating Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in our 
beloved country seems never-ending, it is, and when we talk about this one, there are so 
many opinions of experts and practitioners who review how to solve KKN issues, despite 
the diversity of opinions and ideas of experts and practitioners related to eradicating KKN, 
there are some very interesting things, one of which is that eradicating KKN can be done, 
one of which is through Anti-Corruption education. Through the eradication of corruption 
will be introduced about how the dangers of corruption that affect the joints of 
community life and will clearly affect the existence of the nation and state. For its 
effectiveness in the implementation of corruption education, the internalization strategy 
is the most appropriate used in its learning strategy, this is so that what is conveyed really 
matches the existing reality. 

Keywords: Eradication of KKN, Anti-Corruption Education 

Abstrak: Tulisan ini merupakan ulasan atas permasalahan korupsi di negeri kita tercinta 
Indonesia. Berbicara tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negeri 
yang kita cintai ini sepertinya tidak pernah habis-habis, memang demikianlah adanya, dan 
bila kita berbicara tentang yang satu ini maka banyak sekali berbagai pendapat para ahli dan 
praktisi yang mengulas bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan KKN, sekalipun 
beragamnya pendapat dan gagasan para ahli dan praktisi terkait bagimana memberantas 
KKN, ada yang sangat menarik yaitu salah satunya bahwa memberantas KKN bisa dilakukan 
salah satunya melalui pendidikan Anti Korupsi. Melalui penididkan korupsi akan dikenalkan 
tentang bagaimana bahayanya perbuatan korupsi yang berdampak kepada sendi-sendi 
kehidupan masyarakat dan jelas akan berpengaruh terhadap eksistensi berbangsa dan 
bernegara. Untuk efektinya dalam pelaksanaan pendidikan korupsi maka strategi 
internalisasi merupakan yang paling tepat digunakan dalam strategi pembelajarannya, hal 
ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang 
ada. 
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Pendahuluan 

 Sepertinya kita tidak pernah habis-habisnya membicarakan pemberantasan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negeri yang kita cintai ini, memang 

demikianlah adanya, dan bila kita berbicara tentang yang satu ini maka banyak sekali 

berbagai pendapat baik para ahli maupun  praktisi yang mengulas tentang bagaimana 

upaya menyelesaikan permasalahan KKN, sekalipun beragamnya pendapat dan gagasan 

para ahli dan praktisi terkait bagimana memberantas KKN, ada yang sangat menarik 

yaitu salah satunya bahwa memberantas KKN bisa dilakukan salah satunya melalui 

pendidikan, pendidikan disini dimaksudkan sebagai pendidikan anti korupsi, sebelum 

lebih jauh menjelaskan tentang mengapa pendidikan anti korupsi sebagai upaya 

pemberantasan KKN, maka fakta dan data membuktikan bahwa   Pendidikan   sangat 

berpengaruh dan  berkontribusi  terhadap perkembangan sumber   daya   manusia  

(SDM)  yang   bermutu, terampil,   kreatif,  inovatif,   serta  memiliki attitude  (sikap  dan 

perilaku) yang positif. Mendapatkan pendidikan merupakan amanat Pembukaan UUD 

1945 dan visi pendidikan nasional yang merujuk kepada suatu landasan filsafat yang 

amat mendalam, dimana dalam pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 dinyatakan sejalan dengan 

Hak Asasi Manusia untuk belajar, Ini sangat jelas memberikan pengertian bahwa, secara 

legal formal, Sistem  pendidikan dilandasi oleh suatu filsafat pendidikan yang mendalam  

yang   mengakui  perbedaan  unik   pribadi  individu.  Dengan kata lain keragaman, 

martabat, serta peradaban nilai   dalam pertumbuhan anak Indonesia secara implisit 

mengandung peluang untuk mewujudkan asas eksplorasi dan kecenderungan kreatif 

dalam seluruh tumbuh kembangnya.   

Hal tersebut telah   disebutkan pula dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 5) “. Kembali ke masalah Pendidikan 

Anti Korupsi, maka  salah satu usaha pencegahan berkembangnya   mental   korupsi  

pada   anak   bangsa  melalui pendidikan Anti korupsilah kita dapat mewujudkan 

generasi anak bangsa untuk lebih baik dan bermartabat lagi kedepan, Mengingat upaya 

pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan 

dua atau tiga generasi selanjutnya. 

http://www.juliwi.com/
mailto:agungbasuki63@gmail.com
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Mengapa perlu Pendikan Anti Korupsi 

Pendidikan Anti korupsi sebenarnya menekankan pada aspek pengenalan dan 

pemahaman tentang korupsi yang telah menjarah masa depan bangsa dan rakyat. Ketika 

berbicara tentang pendidikan anti korupsi, maka yang diharapkan adalah agar masyarakat 

kemudian mampu memiliki pandangan sangat positif. Dengan kata lain, pendidikan anti 

korupsi merupakan gerakan pembangunan kesadaran diri untuk ikut peduli terhadap 

kepentingan bangsa dan negara diatas segala-galanya  (Yamin, 2016 : 35). Dari pendapat 

tadi, terlihat bahwa dengan dilakukannya pendidikan anti korupsi, akan memberikan 

dorongan kepada sebuah perubahan kehidupan dalam upaya menciptakan wawasan 

kebangsaan.  Pada dasarnya pendidikan anti korupsi itu sendiri bertujuan agar masyarakat 

memiliki sebuah cara berpikir yang baru mengenai urgensi pembangunan kehidupan rakyat 

yang lebih kondusif dan positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dengan 

demikian melalui gerakan ini akan membangun penyadaran humanis serta konstruktif bagi 

sebuah keberlangsungan kehidupan yang semakin bermakna. Terkait dengan pendidikan 

anti korupsi timbul pertanyaan dalam pikiran kita, mengapa perlu pendidikan anti korupsi. 

Untuk menjawab pertanyaan ini memang bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyak 

aspek didalamnya, Jawaban yang paling logis adalah adalah bahwa perbuatan korupsi 

sangat merugikan kepentingan publik  sehingga dengan adanya pendidikan anti korupsi 

menjauhkan peserta didik dari kebiasaan-kebiasaan terhadap perilaku koruptif dan 

bertindak bersih sangat dibutuhkan dalam implementasinya. Menurut Yamin dalam 

pendidikan anti korupsi (2016: 55 – 57) menyebutkan bahwa pentingnya pendidikan anti 

korupsi antara lain sebagai berikut : 

1. Menanamkan kesadaran tentang semangat kebangsaan, dengan pendidikan anti korupsi 
yang melembaga, maka semangat kebangsaan secara kolektif menjadi obat yang jitu 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. 

2. Membangun kesadaran kritis tentang pentingnya berbuat demi bersama diatas segala-
galanya. 

3. Sebagai penggugah diri untuk mau memikirkan persoalan-persoalan kebangsaan. 
4. Menanamkan nilai-nilai keadaban dan kejujuran yang selalu dijunjung tinggi. 

Dari penjelasan diatas, ada satu benang merah bahwa pendidikan anti korupsi 

merupakan sebuah keniscayaan yang perlu ditanamkan yaitu tentang kejujuran dan 

tanggung jawab, semangat membangun pribadi-pribadi yang bersih mengarahkan menjadi 

sosok yang selalu berkata benar maka demi kebenaran melangkahkan kakinyapun dijalan 

http://www.juliwi.com/
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yang benar, dengan demikian pendidikan anti korupsi menjadi sesuatu yang sangat 

mendasar bagi pembentukan mental dan karakter setiap pribadi untuk teguh terhadap yang 

benar dan kebenaran. 

Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi 

Dengan mendapatkan pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat membuka 

cakrawala pikiran baru bahwa sesungguhnya tindakan korupsi sangatlah merugikan hajat 

hidup orang banyak dan tentunya persoalan tindakan korupsi yang sudah begitu banyak 

terjadi diberbagai tempat, sudah membuat image pesimisme bangsa untuk menuju bangsa 

yang beradab dan maju. Tindakan atau perbuatan korupsi sudah merusak tatanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan  oknum masyarakatpun kemudian sudah 

teracuni pengaruh korupsi sehingga cenderung perbuatan korupsi menjadi sesuatu yang 

biasa dan ikut-ikutan melakukan tindakan korupsi walaupun itu dalam jumlah yang relative 

kecil, persoalannya adalah bukan soal kecil yang dikorupsi, akan tetapi akan meningkat  

kepada jumlah yang sedang dan besar sehingga kondisi ini juga merupakan sebuah 

kebiasaan yang amat buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat kondisi 

seperti ini maka perlu dalam implementasi pendidikan anti korupsi, perlu adanya 

internalisasi, sebagaimana disebutkan oleh Yamin (2016:102-105) bahwa strategi yang perlu 

dilakukan dalam pendidikan anti korupsi meliputi sebagai berikut : 

1. Keluarga ; Keluarga adalah merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran 

masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keberadaan keluarga sangat 

menentukan pendidikan dan perkembangan pendidikan anak. Keluarga dibangun 

dengan kejujuran dan keterbukaan dan dialog terbuka akan melahirkan bangunan 

keluarga yang juga konstruktif, sehingga antara  

elemen keluarga didalamnya saling beinteraksi dengan keterbukaan, pelajaran yang 

dapat diambil adalah mendorong sebuah keluarga didalam kehidupan sehari-harinya 

penuh dengan keterbukaan. Strategi internalisasinya pendidikan anti korupsi kepada 

elemen dalam keluarga antara lain ada beberapa point mendasar : 

http://www.juliwi.com/
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a. Pentingnya keterbukaan komunikasi terhadap anak dari pihak orangtua terkait 

hal apa pun, termasuk keuangan walaupun tidak semuanya harus 

dikomunikasikan.  

b. Pentingnya memberikan teladan kepada anak tentang pentingnya kejujuran. 

c. Pentingnya melibatkan anak untuk berdiskusi tentang bayak hal dan ini dapat 

membantu cara berpikir anak menuju kebaikan. 

2. Masyarakat ; terdiri atas individu-individu manusia yang membentuk dan dibentuk 

oleh organisasi dan masyarakat adalah perpaduan antara heterogenitas dan 

keteraturan. Adapun Strategi internalisasinya pendidikan anti korupsi ditengah 

masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Perlunya menggelar kegiatan yang kemudian diakhiri dengan pertanggung 

jawaban secara tertulis. Apabila pertanggung jawabannya mampu dilakukan 

secara penuh tanggung jawab dan jujur, masyarakat sudah mulai memahami 

tugas dan pekerjaannya dengan sebuah cara pandang bahwa setiap tugas adalah 

amanah dan kemudian perlu diakhiri dengan tanggung jawab yang tidak melukai 

nurani publik. 

b. Perlunya pembentukan semangat kasih sayang antar sesama bahwa semuanya 

adalah satu tujuan untuk membentuk kepentingan bersama. 

c. Perlunya sanksi sosial bagi individu yang melakukan kesalahan terutama yang 

dapat mengganggu kepentingan publik, Sanksi sosial disini berfungsi untuk 

menumbuhkan kesadaran sosial bahwa kesalahan terhadap publik dapat 

mencerai beraikan cinta kasih. 

3. Sekolah ; keberadaan dan fungsi sekolah tentunya berperan membentuk dan 

menggali potensi  dan bakat yang dimiliki setiap peserta didik agar menjadi 

implementatif dalam kehidupannya. Strategi internalisasinya pendidikan anti korupsi 

didalam sekolah dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan dan konsekuensinya. 

b. Mempromosikan intoleransi terhadap korupsi. 

c. Mendemontrasikan cara memerangi korupsi. 

d. Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan : 

1).  Penanaman nilai-nilai. 

http://www.juliwi.com/
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2). Penguatan kapasitas siswa, sebut saja berpikir kritis, bertanggungjawab dalam 

penyelesaian konflik, mengelola diri dalam berkehidupan sosial baik disekolah 

maupun masyarakat. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka jelaslah bahwa untuk mengimplementasikan 

pendidikan korupsi dalam memberantas perbuatan korupsi diperlukan strategi internalisasi, 

hal ini dilakukan untuk memberikan dampak dari hasil pembelajaran yang dilakukan 

sehingga dengan demikian manfaat langsung akan lebih efektif. 

Kesimpulan  

             Pada dasarnya memberantas perbuatan korupsi melalui pendidikan anti korupsi 

bertujuan agar masyarakat memiliki sebuah cara berpikir yang baru mengenai urgensi 

pembangunan kehidupan rakyat yang lebih kondusif dan positif bagi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, sehingga dengan demikian melalui gerakan ini akan membangun 

penyadaran humanis serta konstruktif bagi sebuah keberlangsungan kehidupan yang 

semakin bermakna, dalam implementasinya agar efektif maka pendidikan anti korupsi 

diperlukan strategi pembelajarannya dengan strategi internalisasi, hal ini dmaksudkan apa 

yang disampaikan dalam pembelajaran benar-benar sesuai dengan kenyataan-kenyataan di 

lapangan.  
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