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 Abstract: acts of corruption have seriously damaged every aspect of life, so that when people talk 

about corruption, the mindset or what is in their minds is something bad and something that is 

perverted in such a way, damaging the morality and integrity of bureaucrats, especially public 

officials who are given the authority to carry out their duties. public service whose purpose is to 

benefit himself and certain parties. There have been many ways to eradicate corruption, but in this 

context eradicating corruption by carrying out the concept of a simple lifestyle. With this concept, 

someone will try not to approach corruption, let alone do it. In addition, the concept of a simple 

lifestyle teaches you to always remember not to get caught up in the glittering life of the world, 

which is full of photos and only for a moment. 
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Pendahuluan 

Problematika korupsi sepertinya topik yang tidak akan pernah berhenti dibicarakan, 

mengapa topik ini terus menerus menjadi pembicaraan khalayak ramai, pertanyaannya 

adalah mengapa begitu antusiasnya berbagai kalangan membicarakan masalah ini, apakah 

memang persoalan yang lain selain korupsi dianggap tidak penting ataukah memang, 

persoalan korupsi itu sesuatu yang tidak akan pernah tuntas untuk dibahas. Ternyata 

setelah dikaji lebih dalam persoalan korupsi memiliki pengaruh yang sangat dahsyat karena 

dampak yang ditimbulkannya atau hal-hal yang diakibatkan perbuatan korupsi sangat 

banyak orang yang dirugikan bahkan dampak yang paling memprihatinkan  yaitu timbulnya 

ketidak percayaan dari masyarakat kepada birokrasi Pemerintah. Kemudian seringkali kita 

mendengar juga, tudingan terhadap lambannya pelayanan umum atau pelayanan terhadap 

masyarakat yang dilakukan birokrat, salah satunya adalah seperti dalam hal prosedur 

penyelesaian administratif yang bertele-tele dan birokrasi yang terlalu banyak, sehingga 

prosesnya menjadi lebih lama. 

  Dengan kondisi tersebut, masyarakat menganggap apa yang selama ini terkait 

dengan isu korupsi dikalangan birokrasi seolah-olah menjadi pembenaran, problema ini 

benar-benar harus diluruskan yaitu dengan mengembalikan jati diri bahwa birokrat adalah 

pelayan dari masyarakat bukan sebaliknya birokrat dilayani masyarakat. Sehingga kesan 

birokrasi identik dengan korupsi secara perlahan-lahan akan hilang dibenak masyarakat. 

Perilaku Korupsi sudah merusak setiap sendi kehidupan, dan ketika berbicara 

tentang korupsi, kesan yang terbentuk dalam mindset kita adalah sesuatu yang buruk dan 

sesuatu yang diselewengkan dengan sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu (Syamsa 

Ardisasmita, 2006). Pengertian Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, 

kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan  penyimpangan dari kesucian 

(Yamin, 2016:36). Selanjutnya pendapat tentang korupsi Asian Development Bank (ADB) 

menyebutkan bahwa perbuatan yang melibatkan perilaku sebagian pegawai sektor publik 

dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri 

mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain 

untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka 

ditempatkan (Ardeno Kurniawan, 2018: 9). Dari pendapat-pendapat sebagaimana tersebut 

diatas, secara jelas dapat diketahui bahwa yang pertama korupsi adalah perbuatan melawan 

hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan (yang umumnya dilakukan oleh 

oknum pejabat publik), dan yang kedua perbuatan tersebut tidak akan dapat dilakukan 

apabila seseorang tidak memiliki kewenangan, oleh karenanya perbuatan korupsi  dianggap 

sebagai perilaku tidak jujur dan menyimpang yang dilakukan oknum pejabat publik sebagai 

pihak yang memiliki kekuasaaan.  
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Berikut ini akan diuraikan definisi seseorang melakukan tindak pidana korupsi. 

Menurut Black’s Law Dictionary, Arti “ Corruption lebih ditekankan pada immorality atau 

perbuatan-perbuatan yang tercela. Macam-macam perbuatan tercela tersebut antara lain : 

1. Depravity, perversion, or tain : an impairment of integrity, virtue,or a moral principle: 

esp., the impairmentof a public official’s duties by bribery. 

2. The act of doing something with an intend to give some advantage inconsistent with 

official duty and the rights of others; a fiduciary’s or official’s use of a station or office 

to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights 

of others “ (Kurniawan,2018:11). 

Dari definisi tersebut diatas, maka korupsi dapat juga diartikan sebuah perilaku yang 

menyimpang, rusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika. 

Perilaku seperti tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan akan menimbulkan dampak 

yang sangat luar biasa. 

Melihat dampak dari tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan diatas, maka 

tidak terbayangkan bagaimana bila suatu bangsa yang sedang melaksanakan berbagai 

aktifitas pembangunan terjerat dalam bentuk perilaku korupsi, maka dipastikan segala 

pembangunan yang sedang dikerjakan menjadi mangkrak dan terbengkalai. 

Untuk memberantas tindak pidana korupsi, tentunya dimulai dari diri sendiri, 

golongan dan kelompok untuk bersama-sama memberantas korupsi, melalui tindakan nyata 

seperti dengan dilakukannya kewaspadaan yang terus menerus akan bahaya korupsi serta 

sikap-sikap tanpa kompromi terhadap bibit-bibit korupsi, kesemuanya ini sangat penting 

karena setiap bentuk korupsi akan memiliki potensi yang mengakibatkan efek metastatis 

sehingga menjalar secara cepat menjadi skandal yang sangat merugikan negara,  sikap 

konsisten juga sangat diperlukan sebagai modal paling utama untuk melawan korupsi, oleh 

karenanya  setiap unsur masyarakat dan pengelola negara harus senantiasa memiliki 

keperdulian terhadap isu-isu korupsi dengan  melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan 

setiap kali muncul gejala korupsi, dimana pun ia berada. 

Selanjutnya ada beberapa cara lain yang juga ampuh untuk memberantas korupsi 

yaitu dengan konsep pola hidup sederhana, seperti sebagai berikut : 

1. Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas. 
2. Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran agama. 
3. Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta. 
4. Menjaga pikiran yang terlintas dan langkah nyata untuk perbuatan. 
5. Selalu berserah diri atas apa yang sudah ada kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
6. Mensyukuri nikmat harta yang ada padanya. 
7. Membentuk sifat jujur dalam diri. 
8. Membangun sifat malu untuk berbuat maksiat. 
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9. Muhasabah (Introspeksi). 
10. Menumbuhkan kecintaan (mahabbah) kepada Allah. 
11. Bertaubat untuk tidak melakukan praktik korupsi (Yamin, 2016: 112). 

Dari poin-poin sebagimana tersebut diatas, pada akhirnya dikembalikan kepada 

pribadinya masing-masing. Karena faktor mental seseoranglah yang sangat berpengaruh 

terhadap terjangkitnya seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan 

demikian, konsep pola hidup sederhana sesungguhnya merefleksikan bahwa jiwa dan hati 

sudah mulai tidak terjebak kepada gemerlapnya dunia yang fana yang pada akhirnya tidak 

akan memiliki kekekalan dan keabadian. 

Analisa 

Tidak ada cara lain, korupsi harus diberantas. Selain merusak sendi-endi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Imbasnya, apa lagi 

kalau bukan membuat negeri kita yang kaya raya itu masih belum juga bisa mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan. Segala potensi yang dimiliki pun seakan tidak berarti. 

Layanan publik masih buruk, tingkat kesehatan rendah, pendidikan yang tidak terjamin, 

tingkat pendapat masyarakat yang masih memprihatinkan, dan banyak lagi indikator negara 

makmur yang belum bisa dicapai. Dengan kata lain, harapan untuk mewujudkan Indonesia 

sebagaimana negeri impian pun, bak jauh panggang dari api. Maka itu tadi, korupsi memang 

harus dimusnahkan. Bagaimana caranya ?, Maka cara beberapa Strategi untuk 

memberantas korupsi yang telah dilakukan KPK (komisi Pemberatasan Korupsi) yaitu 

sebagai berikut : 

1. Represif  ; 

2. Perbaikan Sistem ;  

3. Edukasi dan Kampanye. 

Agar berjalan lebih efektif, maka ketiganya harus dilakukan bersamaan, berikut ini 

akan dijelaskan  hal-hal sebagai berikut : 

Ad. 1 Represif 

Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, 

serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Inilah tahapan yang 

dilakukan antara lain : 

1. Penanganan laporan pengaduan masyarakat Bagi KPK, pengaduan masyarakat 

merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting. Hampir sebagian besar 

http://www.juliwi.com/


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 08 No. 01, Januari – Maret 2021, p. 01 - 09 
  ISSN: 2355-4118    

5 
 

kasus korupsi terungkap, berkat adanya pengaduan masyarakat. Sebelum 

memutuskan apakah suatu pengaduan bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan, KPK 

melakukan proses verifikasi dan penelaahan. 

2. Penyelidikan Kegiatan yang dilakukan KPK dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup. Bukti 

permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya 2 alat bukti*. 

Jika tidak diketemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik menghentikan penyelidikan. Dalam 

hal perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan 

perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Jika penyidikan dilimpahkan kepada 

kepolisian atau kejaksaan, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan 

perkembangan penyidikan kepada KPK. 

3. Penyidikan Tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Atas 

dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan 

tanda izin Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan juga membebaskan penyidik KPK untuk terlebih 

dahulu memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang berstatus pejabat 

negara yang oleh undangundang, tindakan kepolisian terhadapnya harus memerlukan izin terlebih 

dahulu. Untuk kepentingan penyidikan, seorang tersangka wajib memberikan keterangan kepada 

penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap 

orang atau korporasi yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan korupsi yang dilakukan 

oleh tersangka. KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan 

penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Artinya sekali KPK menetapkan seseorang menjadi 

tersangka, maka proses harus berjalan terus hingga ke penuntutan. 

4. Penuntutan Kegiatan penuntutan dilakukan dilakukan penuntut umum setelah 

menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lama 14 hari kerja terhitung  sejak 

diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke 

Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan 

terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin 

pengadilan untuk paling lama 30 hari. Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor disertai 

berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan dilimpahkannya ke pengadilan, 

kewenangan penahanan secara yuridis beralih ke hakim yang menangani. 

5. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) Eksekusi yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh jaksa. Untuk itu, panitera mengirimkan 

salinan putusan kepada jaksa. 

       Dari penjelasan tersebut diatas, tentunya tindakan dengan cara represif, merupakan 

cara yang paling ektreem, mengingat memang pemberantasan korupsi harus dengan aksi 

tidak harus berwacana. Dengan aksi yang dilakukan KPK saat ini diharapkan kedepan para 
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pelaku korupsi atau koruptor akan jera, bahkan menjadi pelajaran bagi orang yang mau 

melakukan tindakan korupsi. 

Ad. 2 Perbaikan system 

Tak dimungkiri, banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya 

tindak pidana korupsi. Misalnya, prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga 

memicu terjadinya penyuapan, dan sebagainya. Lainnya tentu masih banyak. Tidak saja yang 

berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan 

sebagainya. Tentu saja harus dilakukan perbaikan. Karena sistem yang baik, bisa 

meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang 

serba online, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya. KPK pun sudah banyak 

melakukan upaya perbaikan sistem. Dari berbagai kajian yang dilakukan, KPK memberikan 

rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah 

perbaikan. Selain itu, juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi 

pencegahan (korsupgah), serta mendorong transparansi penyelenggara negara (PN). 

Sementara, guna mendorong transparansi penyelenggara negara (PN), KPK menerima 

pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Untuk LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib 

melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib 

melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi atau 

pegawai negeri bersangkutan dianggap menerima suap.  

Perbaikan sistem, memang dibuat untuk menjadikan KPK lebih solid terutama 

sistem-sistem yang semula dianggap belum sesuai diperbaikan dan ditingkatkan, dengan 

harapan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dapat diminimalisir, dengan demikian sistem 

yang sudah diperbaiki akan lebih baik lagi. 

 

Ad.3 Edukasi dan Kampanye 

Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, adalah kesamaan pemahaman 

mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, 

pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua 

masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling mudah, adalah pandangan 

mengenai pemberian “uang terima kasih” kepada aparat pelayan publik, yang dianggap 

sebagai hal yang wajar. Contoh lain, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama 

terhadap korupsi. Hanya karena merasa “tidak kenal” si pelaku, atau karena merasa “hanya 
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masyarakat biasa,” banyak yang menganggap dirinya tidak memiliki kewajiban moral untuk 

turut berperan serta. Itulah sebabnya, edukasi dan kampanye penting dilakukan. Sebagai 

bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam 

pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkit kesadaran 

masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan 

pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya 

bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan 

sekolah dasar. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap, pada saatnya nanti di 

negeri ini akan dikelola oleh generasi anti korupsi. Edukasi dan kampanye yang dilakukan 

KPK pada dasarnya untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk tahu tentang 

kenapa terjadi korupsi, penyebabnya apa saja dan apa yang harus dilakukan untuk 

mengatasi masalah korupsi.  

Kesimpulan 

Perilaku tindak pidana Korupsi dianalogkan sebagai tindakan mengambil harta  yang 

bukan hak miliknya dengan maksud memperkaya diri sendiri, sementara didalam ajaran 

agama manapun perbuatan korupsi sangat dilarang karena sangat merugikan kepentingan 

Bangsa, Negara dan masyarakat. Untuk memberantas tindak pidana korupsi konsep pola 

hidup sederhana bisa dilakuan sebagai alternatif untuk menyelesaikan permaslahan korupsi, 

dengan konsep pola hidup seperti ini, seseorang akan berusaha untuk tidak mendekati 

korupsi apalagi melakukannya. Selain itu pula dengan konsep pola hidup sederhana 

mengajarkan untuk selalu ingat bahwa melakukan korupsi sama saja menghinakan diri 

sendiri juga kelurga dan handai tolannya. 
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 Abstrak: Tindak pidana korupsi sudah sangat merusak segala aspek kehidupan, sehingga 

ketika orang membicarakan korupsi, maka pola pikir atau apa yang ada di benaknya 

adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang diselewengkan sedemikian rupa, merusak 

moralitas dan integritas para birokrat, khususnya pejabat publik yang diberi wewenang 

untuk melaksanakan tugasnya. pelayanan publik yang bertujuan untuk menguntungkan 

dirinya sendiri dan pihak-pihak tertentu. Sudah banyak cara pemberantasan korupsi, 

namun dalam konteks ini pemberantasan korupsi dengan mengusung konsep gaya hidup 

sederhana. Dengan konsep ini, seseorang akan berusaha untuk tidak mendekati korupsi, 

apalagi melakukannya. Selain itu, konsep gaya hidup sederhana mengajarkan Anda untuk 

selalu ingat untuk tidak terjebak dalam gemerlap kehidupan dunia yang penuh foto dan 

hanya sesaat. 

Kata kunci: Perilaku Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Konsep Gaya Hidup Sederhana. 
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