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PENTINGNYA  PENDIDIKAN  ANTI  KORUPSI  BAGI ANAK SEKOLAH 

DASAR    DALAM  MEWUJUDKAN  WARGA NEGARA YANG BAIK 

Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi 

 

Abstraks 

Bukan rahasia umum lagi bahwa proyek-proyek  yang di danai  pemerintah tidak 

100% digunakan untuk pembangunan sarana fisik, dan prasarana yang ada, tetapi 

kenyataannya hampir 30-40%, bahkan di luar Jawa hampir 50% dana yang ada  

digunakan untuk membiayai birokrasi atau dengan kata lain lebih 1/3 (sepertiganya)  

dikorupsi secara berjamaah (bersama-sama). Menurut para penasehat Bang Dunia  hal itu 

suatu perkara  yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan karena birokrasi tidak akan jalan 

jika tidak dibiayai, sehingga laporan keungan lembaga  yang ada merupakan   legal 

formal intinya korupsi dilegalkan untuk kepentingan umum.  

Berdasarkan laporan junalistik; hampir seluruh pegawai pada Direktorat Jendral 

Administrasi  Hukum Umum (Ditjen AHU)  Depkum HAM, mulai dari pimpinan sampai 

petugas cleaning cervise telah menerima biaya dari akses Sistem Administrasi Badan 

hukum atau Sisminbakum.  Uang yang diterima pegawai pun jumlahnya variatif dan 

selalu ada tanda terimanya (Kedaulatan Rakyat, Rabu, 19 Agustus 2009: 24). Jadi  korpsi   

pada bangsa ini sudah mendarah daging dan hampir di  semua departemen dan  bersifat 

massif. Dalam  artikel ini penulis akan berusaha memotong rantai  korupsi yang telah 

membudaya salah satunya melalui pendidikan anti koropsi bagi anak sekolah dasar.  

 

Kata Kunci: Pendidikan Anti Koropsi 

 

Pendahuluan 

Hasil survai Transparency Internatioanal menyatakan bahwa  Indonesia masih di 

anggap negara yang memiliki masalah korupsi dan dilakukan oleh  pejabat pemerintah 

serta  para politikus. Dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparency 

Internasional,  Indonesia menepati urutan ke 111 dari 180 negara,  dengan skor 2,8. 

Persepsi korupsi di Indonesia mengalami kenaikan,  semula  menepati peringkat 126 dari 

180 negara dengan sekor 2,6, menjadi  skor 2,8.  Peringkat  Indeks pengukuran mulai dari 

skor  0, artinya sangat korup sampai skor 10 sangat bersih, semakin kecil angkanya 

berarti semakin korup. Jadi korupsi di Indonesia masih cukup tinggi angkanya. 

Sekretaris Jendral Transparecy internasional Indonesia, Teten Masduki 

mengatakan skor 2,8 masih menepatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan 

sangat korup. Negara Indonesia di Asia Tenggara menepati urutan di bawah Singapura 

dengan skor (9,2), Brunai Darusalam (5,5), Malaysia (4,5), Thailand (3,3), dan Indonesia 

(2,6).  Perubahan dari nilai skor  2,6 menjadi  skor 2,8, masih relatif kecil sehingga selisih  

angka skor 0,2 tak signifikan dalam urutan negara terkorup di Asia Tenggara. 
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Teten Masduki;  mengatakan indeks ini  akan meningkat segnifikan jika 

pemerintah melaksanakan kebijakan antikorupsi  di setiap departemen dan lembaga 

penegak hukum. Menerut dia lembaga Komisi Pembrantas Korupsi (KPK) dan 

Departemen Keuangan memberikan kontribusi peningkatan indeks persepsi korupsi.  

Teten menambahkan, indeks persepsi korupsi di Indonesia mungkin akan turun 

tahun depan  karena kasus kriminalisasi  terhadap pemimpin KPK  Bibid Samad Riyanto 

dan Chandra M Hamzah, yang dibrantas KPKnya,  dan bukan korupsinya (Tempo, 20 

Nov. 2009: 20). 

Pembrantasan Korupsi telah menjadi tekad semua lapisan masyarakat sampai  

sekarang,  namun praktik kolusi, korupsi dan nepotisme  (KKN) masih dipraktikkan 

oknum pejabat publik baik ditingkat pusat maupun  daerah. Jika kasus suap menyuap 

yang kini sedang ramai dibicarakan antara lembaga Komisi Pembrantasan Korupsi 

(KPK), Polri dan Kejaksaan Agung, hal tersebut telah  mengindikasikan bahwa mental 

dan moral para pemimpin kita tidak ada bedanya,  sudah bobrok semua (Kol Purn 

Warsono, KR 25 No. 2009: 10). Hal yang  sama diungkapkan oleh Prof. Sahetape, SH.,  

imiritus guru besar Universitas  Erlangga,  Surabaya;  yang mengatakan bahwa 

“pembusukan bangsa ini bagaikan ikan yang rusak berawal dari kepalanya.  Kebobrokan 

moral bangsa yang ditandai dengan korupsi masif diawali oleh pemimpin-pemimpinnya”  

(Wawancara.   Agustus 2003). Menurut Dr. Haedar Nashir dosen Fisipol UMY, Ketua 

Mohamadiyah; pada hakekatnya fenomena saat  ini adalah  kolusi, korupsi  antara 

eksekutif dan yudikatif untuk merampok uang rakyat demi  kepentingan diri sendiri, atau 

kelompoknya. Para pemimpin negara pada hakekatnya tidak memperjuangkan 

kepentingan rayat, untuk mewujudkan public goods dan  melayani masyarakat sebaik-

baiknya.  Namun yang terjadi justru anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)  haus 

kekuasaan dan materi  untuk memuaskan  keinginan dirinya  sendiri  (Dr. Haedar Nashir, 

Kedalualatan rakyat, Jum’at,  23 Maret 2007 hal. 1 dan 23).  

Sumber maraknya kejahatan korupsi di negara-negara berkembang disebabkan 

karena kelemahan menejemen keuangan dan layanan buruk  terhadap publik. Menejemen 

keuangan dan layanan yang buruk  menjadi sumber maraknya kejahatan korupsi . 

Dalam kurikulum pendidikan di SD untuk mewujudkan  warga negara yang baik 

sebetulnya peserta didik sudah diberikan  Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), 
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Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Sosial terintegrasi serat dengan pendidikan moral 

yang semuanya bermuara untuk mewujudkan Good Cetezen anti korupsi. Namun 

kenyataannya korupsi di Indonsia semakin masif baik lower class, medle class dan Uper 

class. Korupsi kelas bawah dapat dilihat dengan penjualan ayam tiren, penjualan sayuran 

yang disubal, tahu formalin, bakso formalin,  ikan busuk yang  diformalin, makanan dan 

susu kaleng kedaluwarso dll. Kalangan kelas menengah menjual motor, mobil dengan 

mengganti suku cadang palsu, menjual rumah tidak sesuai dengan perjanjian, banyak 

bahan bangunan yang dikorupsi. Kelas atas, melakukan  korupsi  dengan 

menggelembungkan anggaran proyek, laporan  fektif dan korupsi menggunkan sistem 

birokrasi (Kleptokrasi). 

Banyak para  pakar ilmu politik, pakar ilmu ekonomi, pakar anti korupsi, 

rohaniawan, pakar  ilmu sosial, pakar hukum,  pemimpin  non formal, para pakar  

memberi warning atau peringatan keras pada pemerintahan SBY (Susilo Bmbang 

Yudhoyono)  agar  cekat-ceket  (segera mengatasi permasalahan yang esensi tentang 

korupsi)  dalam mengahadapi krisis  kepercayaan khsususnya krisis  Bank Century 

namun justru terlalu berhati-hati  hanya mencari aman dan menyalahkan orang lain yang 

mempunyai agenda untuk melengserkan kekuasaannya. Presiden SBY merupakan figur 

pemimpin yang  kurang memiliki integritas tinggi, dan didikasi tinggi  untuk berani  

mengambil resiko dalam   membangun moral bangsa anti korupsi demi kebaikan  

generasi penerus di masa mendatang.  Sebagai contoh khasus pelanggaran Bank Century,  

presiden  terkesan melindung anak buahnya. Panitia Ad Hoc (Panitia khusus) Hak 

Angket untuk pengusutan Bank Century, pembratasan  korupsi masih terkesan tebang 

pilih tidak mau membongkar sampai ke akar-akarnya, proyek-proyek pemerintah 

terkesan legal formal, dan kebocoran uang negara terjadi dimana-mana termasuk kurupsi  

dunia pendidikan  di perguruan tinggi (Sunarso, wawancara  20 Maret 2007).  

Pendidikan merupakan institusi yang paling  penting  untuk mendidik generasi 

muda agar memiliki sikap, perilaku, mental untuk membrantas korupsi. Pendidikan 

agama dan moral memang penting bagi anak sekolah dasar (SD), tetapi pendidikan anti 

korupsi sangat penting dan mendesak. Oleh karena itu guru harus mengajarkan kepada 

peserta didik tentang pendidikan anti korupsi agar melalui pendidikan Anti korupsi  

korupsi dapat dibrantas di Nehgara Indonesia. 
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Pengertian Korupsi  

Kata korupsi  berasal dari bahasa latin coroption atau coroptus, menjadi  bahasa 

Inggris corruption, bahasa Belanda corroptie, dan menjadi bahasa Indonesia korupsi. Arti 

korupsi  secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebobrokan, kejahatan, dapat 

disuap atau tindakan yang tidak bermoral. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Purwodarminto menjelaskan pengertian  korupsi adalah perbuatan buruk, busuk, tidak 

bermoral, dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi)  seperti 

menggelapkan uang, menerima uang tidak halal (Tommy Setiawan, KR, 13 Nov. 2009). 

Menurut Kartini Kartolo, korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang 

dan jabatan untuk mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum.  

Korupsi diartikan hubungan di antara dua pihak yang  mengadakan perjanjian rahasia 

dengan imbalan jasa tertentu sesai dengan kesepakatan. Korupsi adalah suatu rencana 

yang dapat dilakukan individu atau kelompok tertentu  dengan menyalah gunakan 

wewenang  dan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan materi demi kepentingan 

pribadi atau kelompok (Regella Septiana, 2009: 1). 

Pengertian Korupsi dari sudut pandang hukum, adalah tindak pidana korupsi secara 

garis besar mencakup unsur-unsur; perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan 

kewenangan, menyalahgunakan kesempatan dan sarana, memperkaya diri, orang lain atau 

koorporasi, merugikan keuangan negara. Beberapa jenis tindak pidana korupsi antara 

lain; memberi atau menerima hadiah, janji atau  penyuapan, penggelapan dalam jabatan, 

pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan PNS, menerima gratifikasi (Sono 

Kurniawan, 2009: 8). 

Berdasarkan Hukum di Indonesia, penjelasan korupsi terdapat dalam 13 pasal UU 

No. 31 Tahun 1999,   UU No.  21 Tahun 2001, menurut UU tersebut ada 30 jenis 

tindakan  yang dikatagorikan tidak  korupsi. Secara ringkas tindakan tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi: kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, 

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, gratifikasi 

atau pemberian hadiah (Regella Septiana, 2009: 1). 

Transparency International Tahun 2009 menunjukkan posisi Indonesia tidak 

mengalami perubahan yang nyata dalam kolompok negara terkorup, walaupun sudah 
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tidak menjadi peringkat teratas,  namun masih berada di peringkat 127 dari 159 negara. 

Dalam usaha pembrantasan korupsi Pemerintah telah melengkapi perangkat peraturan 

perundang-undangan untuk membrantas korupsi seperti adanya TAP MPR XVI Tahun 

1998, UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara bebas korupsi, kolusi dan 

neoptisme (KKN). UU No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi,  PP 

No. 71 Tahun 2000 tentang  peran serta  masyarakat dan pemberian  penghargaan dalam  

pencegahan Pembrantasan Tindak Pidana Koropsi, serta Instruksi Presiden RI No. 5 

Tahun 2004 tentang percepatan pembrantasan Korupsi.  

Usaha pemerintah senantiasa melakukan trobosan terus menerus untuk 

menguruangi korupsi yang terjadi di antaranya membentuk Komisi Anti Koropsi (KPK) 

yang merupakan inplementasi UU No. 30 Tahun 2003 mulai bekerja tanggal 29 

Desember 2009, dan Tim Tindak Pidana Korupsi (TPTPK) bertugas mengkoordinasikan 

aparat dari berbagai instansi (lembaga) berperan membrantas korupsi di Indonesia 

(Brenda Astarina Putri, 2009: 1). 

Adapun kriteria kegiatan korupsi adalah tindakan penggelapan, penyuapan, 

kecerobohan administrasi dengan maksud untuk mencuri kekayaan negara, pemerasan, 

penggunaan kekeuatan hukum, kekuatan senjata dengan imbalan upah, penekenan 

kontrak yang diberikan kepada seseorang dengan maksud memperoleh komisi yang 

tinggi bagi diri sendiri, pemberian hadiah pada oknum tertentu agar tidak dituntut pihak 

berwajib.  

Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah tekanan ekonomi dan nilai agama 

tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan agama hanya bersifat 

ritual dan legal formal. Rendahnya derajat keimanan dapat ditandai dengan keserakahan 

manusia Indonesia dan tidak mau bersyukur dalam segala perkara.  Sedang tekanan 

ekonomi menyebabkan  keinginan untuk menambah penghasilan di luar gaji melalui 

tindakan korupsi.  

Masalah korupsi sudah menjadi budaya dan telah mendarah daging di 

pemerintahan, kalangan swasta, dan masyarakat, sehingga upaya pembrantasannya tidak 

semudah membalik tangan, melainkan memerlukan waktu yang lama, tidak cukup satu 

generasi meungkin sampai dua atau tiga generasi.   Usaha untuk keluar dari budaya 

korupsi yang masif perlu upaya komperhensif yang dilakukan dengan berbagai upaya 
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alternatif disamping upaya konvensional  melalui perundang-undangan dan lembaga yang 

ada untuk membrantas korupsi. Salah satu jalur alternatif  melalui jalur penyelenggara 

pendidikan masyarakat bagi upaya pembudayaan anti korupsi  yang belum dilaksanakan.  

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Pasal 

4 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik  yang berlangsung sepenjang hayat. Oleh 

karena itu penyelenggara pendidikan anti korupsi tidak dapat diabaikan  potensinya 

sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti koropsi melalui institusi pendidikan 

(Brenda Astriana Putri, 2009: 2). 

 

Korupsi di Indonesia 

Pada tanggal 9 Desember 2005 Konvensi PBB mengenai anti korupsi (United 

Nationn Convention Against Coruption) ditandatangani di Meksiko, dan sejak itulah 

ditetapkan menjadi Hari Anti Korupsi Sedunia. Adapun tujuannya adalah sebagai 

perlawanan terhadap  rupa-rupa praktik  korupsi yang telah merusak seluruh dunia, 

termasuk secara khusus di Indonesia.    

Perlawanan  untuk membrantas korupsi di Indonesia sebetulnya sudah dialakukan 

sejak sepuluh tahun pertama pemerintahan Presiden Suharto,  Suwito (Seorang ahli 

kebatinan) telah menghujat Suharto dan kroninya  degan menulis buku “Menuju 

Keselamatan” meminta pemuka-pemuka agama dan mantan Wapres M Hatta untuk 

menandatangani  pernyataan anti koropsi. Pada tahun 1977 Mahasiswa berdemo dimana-

mana dalam usaha pembrantasan korupsi, oleh karena Majalah The New York Tames 

melaporkan bahwa korupsi di Indonesia telah mencuri 30% uang bantuan luar negeri 

untuk keperluan belanja pemerintah. Namun demo mahasiswa dilibas oleh  kekuatan 

Orde Baru, kampus dinormalisasi, media dibrendel dan korupsi berjalan terus (KR 12 

Desember 2009: 12). 

Paska Reformasi 1998, pembrantasan korupsi akan efektif jika didukung dengan 

partisipasi rakyat,  dan melalui DPR yang ada aspirasi rakyat dapat diaktualisasikan 

dengan efektif  termasuk dengan  hak angket yang sedang bergulir.  

Korupsi sudah berurat-berakar dalam kehidupan  berbangsa, dan telah 

membudaya. Selo Sumarjan  seorang sosolog mengatakan; korupsi adalah penyakit 
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masyarakat yang telah mendera pemerintah dan masyarakat. Korupsi adalah penyakit 

kangker yang menghabisi daya hidup bangsa. Korupsi adalah penyakit yang harus 

dibasmi. Solusi pembrantasan korupsi dengan Shock therapy memberikan hukuman mati 

bagi para pelakunya. Atau melakukan perombakan sistem lembaga yang ada dengan 

mendirikan lembaga baru seperti Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) untuk 

membrantas korupsi.  

Penyebab korupsi adalah berakar pada akhlak manusia yang bobrok, mental dan 

moralitas manusia yang rusak atau dalam konsep teologi disebut total depravity yang 

merupakan faktor mendasar mengapa manusia bertindak korupsi. Ibn Khaldun 

mengatakan bahwa akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah  dikalangan 

kelompok yang berkuasa. Orang Indonesia telah melakukan korupsi,   penyebab korupsi 

adalah harta, tahta dan wanita  (KR 12 Desember 2009: 12). 

Menurut Dr. Sarlito W. Suwarno yang dikutip Lia Rahmawati (2009; 4-7) faktor 

terjadinya korupsi berasal dari internal seseorang,  tetapi juga bisa dari lingkungan yang 

kondusif untuk tindak pidana korupsi. Faktor internal dari diri sendiri seperti keingingan, 

hasrat, kehendak untuk berkorupsi,  faktor eksternal seperti dorongan teman-teman, 

adanya kesempatan, korang kontrol dari atasan. Analisa lebih detail penyebab korupsi 

dikemukakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beberapa 

penyebabnya antara lain:  Aspek indivudu; sifat tamak manusia, moral yang tidak kuat, 

penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang 

konsumtif, kemalasan tidak mau kerja keras, nilai agama yang tidak diterapkan. Aspek 

organisasi; kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur 

organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah kurang 

memandai,  kelemahan sistem pengendalian menejemen, menejemen cenderung 

menutupi korupsi dalam organisasi. Aspek tempat individu dan organisasi berada;  nilai-

nilai masyarakat yang kondusif untuk korupsi, masyarakat kurang menjadari sebagai 

korban utuma korupsi, masyrakat kurang menyadari bahwa korupsi melibatkan dirinya 

sendiri, masyrakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah, kurangnya sosialisasi 

aturan anti korupsi.  

Akar permasalahannya adalah faktor manusia dan akhlaknya, maka para koruptor 

(orangnya)  dan sendikatnya harus dibasmi secara total. Menurut Kitgaard (2005) yang 
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dikutip oleh Haryadi Baskoro dalam KR 9 Des 2009;  Hongkong terkenal sebagai negara 

terbersih dalam anti korupsi. KPK nya hongkong Independent Commision Against 

Corruption  (ICAC) telah berkerja keras membrantas korupsi dan sendikatnya, dengan 

meniru cara kerja FBI (badan intelegen federal) di Amerika.  ICAC dibernarkan 

menyadap telpon, memeriksa rekening penjabat, menguntit para pejabat yang dicurigai 

melakukan tindak korupsi. Bahkan UU memberi kekuasaan lembaga ini untuk 

menciptakan preseden-preseden hukum ”hak pemerintah untuk melanggar hak pribadi 

setiap warga negara”. Hasilnya tahun 1977 sendikat polisi korup  di Hongkong bisa 

dihancurkan.  

Pembrantasan korupsi masih sebatas upaya penegakkan hukum, sementara 

dampak  langsung yang dirasakan masyarakat belum ada. Hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya indikator Human Development Index serta bisnis masih rendah. Pembrantasan 

korupsi tidak cukup hanya menangkap pelakunya tetapi diarahkan untuk kesejahteraan 

rakyat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Pembrantasan korupsi 

melalui jalur hukum baru sebatas menimbulkan rasa takut bagi pelakunya.  

Prioritas utama pembrantasan korupsi terutama dalam layanan publik  baik 

masalah pendidikan dan kesehatan. Pencegahana korupsi dengan meningkatkan 

akuntabilitas dan transparasi. Sebab tanpa pencegahan penegakkan hukum akan sia-sia. 

Pembratasan korupsi tidak hanya menangkap koruptor tetapi harus dilakukan dengan 

perbaikan sistem birokrasi.  Dalam usaha membrantas korupsi perlu mengubah sistem 

birokrasi. Oleh karena itu   harus ada penetrasi terhadap birokrasi, sehingga hal ini tidak 

hanya sekedar niat, namun kekuatan masyarakat dapat menjadi pendorong pembrantasan 

korupsi (Kedaulatan Rakyat, Pembrantasan Korupsi Sebatas Penegakan Hukum, hal 1 

dan 6).  

Korupsi di dunia dapat di dunia dapat dihancurkan jika tampil orang-orang yang 

benar-benar bersih  dan benar-benar berani membrantas orang-orang kotor dan 

sendikatnya  yang melakukan tindak korupsi. Membrantas koropsi harus dengan 

ketegasan karena pembinaan akhlak belum cukup untuk memperbaiki moral yang korup. 

Perlu revolusi etis untuk pembrantasan korupsi dengan membuat UU bagi pegawai negeri 

sipil dan swasta. Perlu dibentuk Biro Kode Tingkah laku, dan mengangkat Mentri 

Kabinet Bimbingan Nasional untuk membina pegawai negeri dan swasta. Lembaga ini 
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juga berfungsi untuk membuktikan cara memperoleh kekayaan setiap personal dengan 

pembuktian  secara terbalik dan pembrantasan korupsi dengan tegas. 

 

Pendidikan Anti Korupsi Anak Usia  Sekolah Dasar 

Istilah pendidikan berasal dari kata  paedagogi, dalam bahasa Yunani pae 

artinya anak dan ego artinya  aku membimbing.  Secara harafiah pendidikan berarti aku 

membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah  membimbing anak agar menjadi 

dewasa. Pendidikan merupakan suatu upaya  mengembangkan atau mengaktualisasikan 

seluruh potensi kemanusiaan ke taraf yang lebih baik   dan lebih sempurna (Lutfi 

Wibawo, 2009: 13). Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan 

bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui 

bimbingan atau pengajaran  dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses 

pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Istiqomah, 203: 

7).  Sedang hakekat Pendidikan anti koropsi  adalah penanaman nilai-nilai, norma-norma 

tingkah laku manusia yang  harus dan wajib dihindari  dalam kehidupan masyarakat. 

Pendidikan  anti korupsi untuk anak usia sekolah dasar  (sekitar umur 6,00 – 

12,00 tahun),  merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang peserta didik,  

bahkan suatu hal yang  fondamental  bagi kesuksesan perkembangan pendidikan  

selanjutnya. Oleh karena itu seorang guru tidak boleh mengabaikan  kehadiran anak usia 

sekolah dasar, demi kepentingan di masa depan bagi generasi penerus. Seorang guru 

dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, arti pentingnnya belajar bagi 

peserta didik,  tujuan belajar bagi peserta didik, dan kegiatan belajar  bagi  anak SD,  

termasuk di dalamnya  guru harus menguasai psikologi pendidikan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai (Sri Rumini, 1995: 15). Bagi sorang guru harus  mengetahui  

perkembangan dan karakteristik peserta didik  anak SD yang meliputi: 

“1.  Mereka (anak usia SD)  secara alamiah  memiliki rasa ingin tahu yang kuat    

dan tertarik akan dunia  sekitar yang mengelilingi mereka sendiri.  

  2.  Anak usia sekolah dasar senang bermain dan lebih suka bergembira 

3. Anak SD suka mengatur dirinya  untuk menangani berbagai hal, 

mengeksplorasi sesuatu  situasi dan mencobakan hal-hal yang baru. 

4. Anak SD bisa tergetar perasaannya  dan terdorong untuk berprestasi  

sebagaimana mereka mengalami ketidak puasan dan menolak kegagalan-

kegagalan. 
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5. Mereka (anak usia SD)  belajar secara efektif ketika mereka merasa puas 

dengan situasi yang terjadi. 

6. Anak SD belajar dengan cara bekerja, mengobserasi, berinisiatif dan 

mengajar anak-anak lainnya” (Mulyani Sumantri, 199: 17). 

 
Secara moral, perkembangan manusia berjalan secara bertahap. Menurut Kolhberg, 

moralitas  anti  korupsi anak tumbuh melalui tiga tingkatan. Pertama, tingkat 

prakonvensional. Pada tingkatan ini, moral anak memiliki dua tahap: tahap pertama berupa 

kepatuhan berdasarkan hukuman dan penghargaan; tahap perbuatan moral anak 

diorientasikan pada kepentingan individu yang bersifat instrumental hedonistik. Kedua, 

tingkat konvensional; seiring dengan tambahnya usia anak, moral anak berkembang ke arah 

konvensional. Pada tingkat ini juga memiliki dua tahap yaitu tahap orientasi konformitas 

interpersonal dan orientasi pada hukum dan aturan. Ketiga, tingkat pasca konvensional 

perkembangan  nilai moral anti kosrupsi manusia berada pada tahap orientasi kontrak sosial 

dan tahap orientasi etis universal. Anak usia SD cenderung berada pada tahap perkembangan 

moral konvensional. Artinya anak-anak SD akan melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai 

dengan konformitas hubungan interpersonal yang akrab dan intensif. Anak SD akan berbuat 

baik manakala sesuai dengan hukum dan aturan yang sudah ada dan bukan kesadaran etik 

universal (Satibi, 2006).  

Anak sekolah dasar  mengalami perkembangan fisik  dan motorik, tak kecuali 

perkembangan kepribadian, watak, emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti,  dan 

moralnya  yang bertumbuh dengan pesat.  Oleh karena itu jika menghendaki bangsa yang 

cerdas, dan bermoral baik,  pendidikan anti kosrupsi harus dimulai  sejak masa kanak-

kanak dan  usia SD. 

Keberhasilan  pembangunan pendidikan,  khusunya pendidikan anti koropsi di 

China patut kita tiru.   Pendidikan nilai moral anti korupsi usia anak  SD  di China 

berbeda dengan pendidikan di Indonesia  yang lebih menekankan pada  karakter akhlak 

(implementasi moral)  melalui proses knowing the good, loving the good, and acting the 

good, yaitu proses  pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan aspek fisik, 

sehingga menghasilkan  akhlak mulia (moral yang baik) bisa terukir  menjadi habit of the 

mind, habit of the hart, habit of the hands (Google Pendidikan Nilai Mora Anti Korupsi, 

2007: 1).  Pendidikan anti koropsi   memerlukan keterlibatan  semua aspek kehidupan 

manusia, sehingga tidak cocok hanya menekankan pada aspek kognitif saja,  hal ini dapat 
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membunuh karekater anak. Namun  pendikan anti korupsi bagi anak SD harus disesuikan 

dengan perkembangan jiwa anak, mengembangkan  seluruh aspek kehidupan manusia;  

intelektual, karakter, estetika, dan fisik dan  dalam koridor pembelajaran anti korupsi 

yang menyenangkan (Bobbi DePorter & Mike Hernacki, 203: 8). 

Dengan adanya benih  nilai-nilai anti korupsi  yang sudah disemaikan dalam 

keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat  diharapkan setiap personal 

dapat mempraktikkan  nilai anti korupsi dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa.  Modal   nilai anti kropsi   yang sudah ada dalam  personal merupakan  lahan 

yang subur bagi generasi penerus untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam 

mewujudkan masyarakat sipil. Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi  

pendidikan  anti korupsi  dapat dimanfaatkan konsep learning to do, learning to be, 

learning to know, learning to live together.    

Dalam usaha mentransfer nilai-nilai anti korupsi  dapat digunakan pendekatan 

dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak.  

Menurut Habibah (Habibah, 2007: 1) dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi dapat 

digunakan pendekatan indoktrinasi, klasifikasi nilai, keteladanan, dan perilaku guru. 

Keempat pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan situasi 

kondisi serta dilakukan secara holistik sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. 

Pendekatan di atas juga diharapkan guru mengetahui karakteristik siswa maupun kondisi 

kelas,  dan seorang  guru harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan 

psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran  anti korupsi.  

 Pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi  hadiah atau hukuman, peringatan, 

dan pengendalian fisik.  Sedang pendekatan klasifikasi  nilai,  dengan cara penalaran dan 

ketrampilan. Pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab,  empati,  dan 

pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berdoa, berterima  kasih. 

Pendekatan habitus diharapkan dapat merubah  perlaku  siswa menjadi baik (Ambarwati, 

2007: 1).  

Secara kognitif, pemikiran anak SD sedang mengalami pertumbuhan sangat cepat. 

Menurut Jean Piaget perkembangan kognitif manusia  secara  operasional formal yaitu anak 

usia 6 tahun ke atas sudah mulai belajar berpikir abstrak. Pada usia 6 tahun ke atas ini, anak 

sudah mengenal simbol-simbol abstrak. Namun demikian, pembelajaran dengan 
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menggunakan referensi benda konkrit masih sangat membantu anak memahami simbol-

simbol abstrak tersebut. Untuk itu diperlukan kemampuan guru dalam menerjemahkan materi 

anti korupsi  yang abtrak menjadi materi yang konkrit dan mudah dipahami.  

Perkembangan sosial anak SD berada pada tahap kesadaran kolektif yang ditentukan 

oleh faktor-faktor dalam diri anak dan di luar diri anak. Faktor dari dalam diri anak berupa 

kondisi internal anak baik fisik, kognitif, sosial emosi, moral, dan spiritual anak. Faktor di 

luar diri anak adalah lingkungan anak baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat 

sangat kondusif untuk penanaman pendidikan anti korupsi.  

Mangunwijaya berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi yang efektif dimulai 

dalam pengalaman sehari-hari dan dalam suasana dialog dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: a) menciptakan suasana kekluargaan, persahabatan dan keakraban di dalam kelas 

antara guru dan murid, dan antara murid dengan murid; b) mulai membicarakan masalah 

tindak korupsi (perbuatan) yang merugikan orang lain berdasarkan pengalaman anak, 

yaitu masalah-masalah atau perasaan-perasaan yang benar-benar  ada  dan sedang 

dipikirkan dan dirasakan oleh peserta didik;  c) guru mendengarkan pengalaman yang 

dibagikan murid, murid lain mendengarkan kawan mereka  bercerita; kemudian setiap 

murid diberi kesempatan  untuk menyatakan pendapat dan perasaan mereka tentang 

pengalaman baru yang mereka dengar; d) guru memperdalam penghayatan pengalaman 

murid dengan cara mencari makna yang terselubung  dibalik pengalaman tersebut atau 

mencari nilai-nilai  anti korupsi yang terkandung dari pengalaman peserta didik  

(Stefanus Suyanto Sandjaja, 2007: 66). 

Ada beberapa  langkah yang harus dilakukan untuk menyusun rencana 

pembelajaran dalam konteks Program Identitas Tema  dengan pendekatan kecerdasan 

majemuk (terdiri dari kecerdasan logis-matematis, verbal-lenguistik, visual-spesial, 

tubuh-kinestetik, musikal, antar pribadi, intra pribadi, naturalis dan eksistensialis, 

spiritual).  Langkah yang dilakukan pertama adalah menentukan topik masalah anti 

korupsi yang akan dibahas. Kedua adalah menentukan kecerdasan majemuk mana yang 

akan dikembangkan khususnya kecerdasan intra pribadi, eksistensialis dan spiriutual. 

Hasil langkah pertama dan kedua disebut pizza kecerdasan majemuk, yaitu model 

pembelajaran yang berisi topik yang akan dibahas serta aktivitas  dan isi pembelajaran  

dalam setiap kecerdasan majemuk yang relevan  perlu diajarkan.  
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Pengembangan kecerdasan intra pribadi adalah kemampuan  menyadari dan 

menelusiri emosi diri sendiri dan mengelolanya dengan efektif. Beberapa sifat yang harus 

dikembangkan kepada peserta didik adalah kepekaan terhadap nilai-nilai yang dimiliki; 

sangat memahami diri sendiri, menyadari emosi diri dengan baik, peka terhadap tujuan 

hidupnya, mampu mengembangkan kepribadiannya, bisa memotivasi diri sendiri, sangat 

sadar akan kekuatan  dan kelemahannya. Beberapa cara yang  harus dilakukan guru 

terhadap  muridnya untuk menumbuh kembangkannya  adalah; melatih dialog batin 

tentang anti korupsi, menggunakan waktu refleksi diri, belajar mandiri, belajar 

mendengarkan intuisi (suara hati) tentang anti korupsi, berdiskusi, melakukan refleksi, 

menulis pengalaman refleksi, latihan mengendalikan diri  untuk tidak korupsi.  

Pengembangan kecerdasan eksistensialis adalah kemampuan dan kepekaan 

seseorang menjawab persoalan-persoalan terdalam tentang keberadaan manusia. 

Pertanyaan yang muncul dalam diri manusia; mengapa aku ada?!,   apa makna hidupku!, 

bagaimana mencapai tujuan hidup yang sejati?!, mengapa seseorang harus mati, sesudah 

mati mau kemana?! . Beberapa sifat yang harus dimiliki  peserta didik  dengan 

kecerdasan eksistensialis adalah suka bertanya soal kebenaran dan inti persoalan, berpikir 

kritis, suka  merenung,  melakukan refleksi diri, dan senang berdiskusi mengenai hakekat 

hidup. Ada beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan ini, di antaranya adalah 

mendengarkan khotbah anti korupsi, membaca buku-buku rohani, buku filasat, theologia, 

mengadakan refleksi diri, menghadiri upacara kematian, mengikuti  retreat untuk tidak 

melakukan korupsi  (Stefanus Suyanto Sandjaja, 2007: 71). 

Kecerdasan spritual;  anak diajarkan  tentang nilai-nilai agama yang lebih 

subtansial untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati,  segenap                                                                                                            

jiwa, dan sepenuh akal budi atau dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama 

manusia seperti diri sendiri. Implementasi nilai spiritual ini diharapkan dapat 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam  tataran  nilai dasar, nilai instrumen 

dan nilai praksis. Penjabaran nilai praksis diharapkan setiap peserta didik wajib 

melakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembudayaan nilai anti korupsi dalam 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor  nilai itu harus dapat merubahan  pola pikir, pola 

sikap dan perilaku peserta didik yang menjauhi korupsi melalui penerapan nilai agama.  
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Membangun karakter murid anti korupsi adalah tugas guru, pendidikan karakter 

sangat tepat dimulai sejak dini. Pendidikan anti korupsi diberikan sejak SD akan 

mengembangkan suara hati lebih kuat, dan anak akan lebih kuat dalam mengendalikan 

dan mengembangkan tingkah lakunya  sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik tertanam 

dalam lubuk hatinya. Pendidikan anti korupsi dengan teori Multiple Intelegences dapat 

dengan lengkap melibatkan aspek kognisi, emosi, perilaku teramati sehingga perubahan 

karakter   secara holistik anti korupsi dapat dilihat.  

Interaksi antara panutan yang memberi keteladanan pada peserta didik dan 

kondisi lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran nilai anti korupsi sangat  

menguntungkan untuk transfer nilai melalui saling membagi dalam pengalaman. Guru 

yang baik juga dapat mengerti perasaan, pemahaman, jalan pikiran peserta didik dan 

mereka diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan sekaligus dapat memberi jalan 

keluar dalam pergumulan pemilihan nilai anti korupsi   yang ada tanpa mengindoktrinasi.  

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran nilai anti 

korupsi  peserta didik dapat memilih berbagai alternatif  nilai yang ada  dan 

mengamalkan sebagai wujud aktualisasi  diri. Guru sebagai panutan yang meberi 

hidupnya  bagi peserta didik diharapkan dapat merefleksi diri melalui perasaan dan 

pikirannya  setelah merenung dan mendapat masukan  sehingga dapat mngetahui sejauh 

mana pemahaman dan pengamalan nilai anti korupsi  yang telah diterima dan dilakukan 

siswanya.  

 

Penutup 

Penyebab korupsi adalah berakar pada akhlak manusia yang bobrok, mental dan 

moralitas manusia yang rusak atau dalam konsep teologi disebut total depravity yang 

merupakan faktor mendasar mengapa manusia bertindak korupsi. Ibn Khaldun 

mengatakan bahwa akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah  dikalangan 

kelompok yang berkuasa. Orang Indonesia  mengemukakan bahwa penyebab korupsi 

adalah harta, tahta  dan wanita  (KR 12 Desember 2009: 12). 

Korupsi telah  berlangsung selama ini sebenarnya telah tumbuh berakar dalam   

budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu paling tepat menggunakan pendekatan budaya 

untuk mengatasi korupsi. Pendekatan budaya yang dimaksud adalah penanaman adanya 
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nilai rasa malu jika berbuat korupsi, atau merugikan orang lain.  Kondisi seperti ini jelas 

ada yang salah dalam proses pendidikan kita, seharusnya guru membiasakan peserta didik 

memiliki rasa malu ketika melakukan kesalahan. Pengenalan rasa malu ini harus 

disosialisasikan sejak anak usia dini, sekolah dasar. Jadi sebelum anak mengenal masalah 

hukum, politik, ekonomi sebaiknya peserta didik ditanamkan memiliki rasa malu.  

Termasuk di dalamnya budaya mengundurkan diri dari jabatannya,  ketika terbukti 

melakukan kesalahan fatal. Jikalau nilai-nilai ini tidak diajarkan pada peserta didik sejak 

usia dini, sekolah dasar akan mengakibatkan menjadi generasi yang tidak mempunyai 

rasa malu.  

Rasa malu harus dijadikan hal utama dalam kehidupan berbangsa, atau bagian 

yang penting untuk membrantas korupsi. Oleh karena kenyataannya; meski sudah 

terbukti sebagai koruptor, masih tampil tersenyum bagai celebrety (bintang sinitron) di 

depan publik. Sampai saat ini belum pernah ada pejabat yang mengundurkan  diri  akibat 

melakukan  tindak korupsi dan tidak mau mengundurkan diri, karena tidak diajarkan rasa 

malu jika melakukan tindakan korupsi. 

Melalui pendekatan budaya malu guru dapat mengajarkan rasa malu kepada 

peserta didik maupun mengundurkan diri jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan. 

Menurut Ari Sujito dalam ”Gerakan Sosial Anti Korupsi” cara membrantas korupsi 

adalah dengan gerakan sosial, karena publik tidak manginginkan sekedar penegakkan 

hukum tetapi mentransfer nilai-nilai sikap anti korupsi dari pendekatan hukum menjadi 

sebuah gerakan sosial (Kedaulatan Rakyat, 9 Desember 2009: 23).  

Secara sosiologis sesungguhnya praktik korupsi sudah terbongkar, tetapi secara 

hukum korupsi masih berlangsung, sebab seringkali bukti sosial politik praktik korupsi 

gagal dikonversi menjadi bukti hukum. Adapun penyebabnya karena penegak hukum 

tidak mampu mengkombinasikan bukti hukum dalam pendekatan sosial politik bahkan 

kedalam budaya. Hukum akhirnya hanya sebagai instrumen  legalistic, sehingga hukum 

tidak mampu menembus gunung es peradilan. Oleh  karena itu jikalau semua  warga 

bangsa; baik institusi  eksekutif,  yudikatif, legeslatif dan para elite politik  menginginkan 

pembratasan korupsi, harus mendukung gerakan anti korupsi  dan menjadikan gerakan 

anti korupsi sebagai gerakan sosial yang bernilai.  
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