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KATA PENGANTAR

Pertama-tama, kita wajib mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas selesainya buku Panduan dan Model Integrasi Pendidikan Anti-korupsi
dalam Kurikulum” ini. Hal ini merupakan tugas penting kita sebagaimana yang
diamanatkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. Dalam lampiran Instruksi
Presiden tersebut dinyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
bertanggung jawab terhadap penyiapan dokumen “Pengintegrasian Nilai Anti-Korupsi
dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah” .

Pendidikan anti-korupsi diposisikan sebagai bagian pendidikan karakter bangsa yang
sudah terlebih dahulu diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal ini mengisyaratkan
bahwa pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang memberikan penekanan
pada nilai-nilai integritas (antikorupsi). Sebagaimana halnya dengan pendidikan
karakter, pendidikan anti korupsi bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan
mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan antikorupasi merupakan usaha
menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik
mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi
kepribadiannya. Untuk itu, pendidikan antikorupsi harus melibatkan pengetahuan yang
baik (moral knowing), perasaan yang baik (loving good ) atau moral feeling dan perilaku
yang baik (moral action), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap
hidup peserta didik.

Penyusunan panduan pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk memberikan acuan
atau rambu-rambu kepada satuan pendidikan dalam membangun budaya anti korupsi
di sekolah melalui:

 Penyelenggaraan manajemen secara profesional, transparan, dan efektif
 Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara holistik yang melibatkan semua

warga sekolah
 Meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik agar sekolah menjadi institusi

yang berbudaya integritas (antikorupsi) dalam setiap aktifitasnya

Panduan ini diharapkan dapat menuntun satuan pendidikan dalam membangun budaya
integriras (antikorupsi) di sekolah. Namun demikian, semua hal yang ditulis di panduan
ini bukan ketentuan yang mutlak, sekolah dapat memodifikasi dan menyesuaikan
dengan kondisi yang ada. Semua aspek dan indikator yang tertera dalam panduan ini
bersifat “contoh”, setiap satuan pendidikan dapat menambah atau menjabarkan
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indikator-indikator tersebut sesuai dengan kebutuhan. Untuk memudahkan dalam
pelaksanaan, sekolah dapat memulai dari hal-hal yang sederhana, mudah, dan
mendasar, kemudian terus ditingkatkan secara bertahap.

Akhir kata, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapken terimakasih secara
khusus kepada Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) atas dukungan dan kerjasamanya
sehingga panduan ini dapat diwujudkan. Selain itu, Kami juga mengucapkan
terimakasih dan kepada semua pihak yang telah terlibat panduan. Kepada sidang
pembaca, Kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan panduan ini di
masa mendatang. Terimakasih

Jakarta, April 2012
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

“The Great hope of society is individual character”
---Harapan terbesar dari masyarakat adalah kualitas akhlak dari setiap individu---

Lord Channing.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar

biasa dan semua itu diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh

rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita proklamasi

kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33

ayat 1 UUD 1945 bahwa “Bumi, Air, Udara, dan kekayaan alam lainnya dikuasai

oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”. Salah

satu bentuk perwujudan cita-cita luhur tersebut adalah terbentuknya tatanan

kehidupan yang harmonis, rukun dan damai, makmur dan sejahtera dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai moral/harga diri.

Namun, sekaya apa pun sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, jika

masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab maka

kesejahteraan dan kerukunan hidup bersama akan sulit diwujudkan. Fakta

menunjukkan bahwa sudah 65 tahun lebih kita merdeka, bangsa kita masih dililit

sejumlah persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, meskipun diakui kehidupan

demokrasi semakin meningkat. Cita-cita bangsa untuk hidup sejahtera, rukun, dan

harmonis masih butuh perjuangan keras. Di samping akibat ketertinggalan dalam

berbagai hal, kondisi tersebut diperparah oleh perilaku tindak korupsi.

Menurut Political Economy and Risk Consultancy, pada tahun 2005 Indonesia

menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Namun demikian, hasil

studi Transparansi Internasional (TI) cukup melegakan karena sejak tahun 1995

sampai dengan sekarang indeks persepsi korupsi (IPK) memperlihatkan

kecenderungan naik sebesar 0,2 per tahun (IPK tahun 2011 berada pada posisi “3”

dari skala “10”). “Keberhasilan” tersebut berkat kerjasama semua elemen bangsa

dalam memberantas korupsi. Walaupun demikian, tingkat IPK Indonesia masih di

bawah Negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan
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Thailand. Oleh karena itu, upaya pemberantasan, penindakan, dan pencegahan

korupsi perlu terus digalakkan.

Sesuai dengan peran dan fungsi pendidikan, yaitu “pencegahan”, maka dunia

pendidikan harus mampu membekali setiap peserta didik agar memiliki jati diri yang

kuat sehingga mampu menjadi pejuang dan pelaku antikorupsi di masa datang.

Tantangan terberat yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah mendidik

dan mengasuh (hospitality) peserta didik agar memiliki kompetensi dan

berkepribadian atau berakhlak mulia di tengah-tengah perilaku masyarakat yang

kurang mendukung, seperti: lemahnya pengendalian diri dan emosi, melakukan

kecurangan tanpa merasa bersalah, kurangnya contoh keteladanan,

menggandrungi cara-cara instan untuk mencapai sesuatu (mental menerabas), serta

godaan untuk berperilaku konsumtif. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah

kebiasaan memberikan upeti pada atasan atau memberikan hadiah sebagai ucapan

terimakasih kepada orang yang telah membantu kita. Semua ini dapat menjadi

penyebab terjadinya kontraproduktif dalam pencegahan tindakan korupsi.

Untuk menghadapi itu semua, dunia pendidikan perlu melakukan aksi-aksi nyata

secara terus menerus dan berkelanjutan yang dimulai sejak dini. Aksi-aksi nyata

tersebut antara lain dilakukan dengan melatih penguatan kontrol diri agar setiap anak

siap menjadikan dirinya sebagai teladan bagi yang lain. Setiap peserta didik

diharapkan mampu menunjukkan perilaku, mengawasi, dan mengajak orang lain

untuk peduli dan terlibat dengan aksi pencegahan tindakan korupsi atau perbuatan

lain yang mengarah pada tindakan korupsi, misalnya mereka mampu menolak ketika

diajak untuk berbuat curang, menyontek, menjiplak, membolos dan sebagainya.

Hal-hal nyata yang dapat dilakukan di sekolah antara lain adalah melalui

penyelenggaraan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel serta

membiasakan peserta didik untuk melakukan refleksi diri melalui permainan simulasi.

Sebagai contoh, peserta didik mengandaikan atau memerankan dirinya sebagai

hakim, polisi, pengacara, atau pejabat publik lainnya. Dalam pelaksanannya, guru

dapat mengawali pertemuan dengan bertanya kepada peserta didik, “apa mimpimu

untuk 10 atau 20 tahun mendatang?, dan apa upayamu untuk mencapainya?

Andaikan kamu menjadi hakim yang sedang mangadili teman, kerabat, atau saudara
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yang didakwa telah melakukan tindakan korupsi, apa yang akan kamu lakukan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi dan

sebagai stimulus untuk meningkatkan kreativitas berpikir peserta didik.

Semua upaya itu sesuai dengan fungsi pendidikan sebagaimana yang dinyatakan

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20

Tahun 2003 bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dengan demikian, pendidikan

harus mampu memainkan perannya memenuhi kebutuhan individu peserta didik

yang dilakukan melalui pola asah, asih, dan asuh.

Sekolah diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi agen

perubahan sehingga dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan meluasnya

tindakan korupsi di masa mendatang.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38

ayat (1) dan (2);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

5. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2009 tentang Jenis Tarif dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

9. Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional

2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi (SI);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompentensi Lulusan

(SKL);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007

tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2006;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala

Sekolah/Madrasah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar

Penilaian;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar

Proses;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang Beban

Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2011 Tentang

Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
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C. Tujuan Penyusunan Panduan

Penyusunan panduan pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk memberikan acuan

atau rambu-rambu kepada satuan pendidikan dalam membangun budaya

antikorupsi di sekolah melalui:

 Penyelenggaraan manajemen secara profesional, transparan, dan efektif;

 Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara holistik yang melibatkan semua

warga sekolah;

 Peningkatan kepedulian dan partisipasi publik agar sekolah menjadi institusi

yang berbudaya integritas (antikorupsi) dalam setiap aktivitasnya.

D. Ruang Lingkup Isi Panduan

Panduan ini terdiri lima bab dan lampiran, berikut penjelasan singkat tentang masing-

masing Bab dan Lampiran.

Bab I : Menjelaskan tentang rasional, landasan, tujuan, ruang lingkup, dan

cara penggunaan panduan.

Bab II : Menjelaskan tentang korupsi versus integritas (antikorupsi).

Bab ini terdiri dari 3 point, yaitu:

Pertama tentang pengertian dan berbagai jenis tindakan/perilaku

korupsi;

Kedua, kemungkinan terjadinya tindakan korupsi, termasuk titik-titik

rawan terjadinya tindak korupsi atau tindakan lain yang mengarah pada

perilaku korupsi di sekolah;

Ketiga: integritas atau perilaku antikorupsi yang mencakup semua

tindakan yang melawan, memberantas, dan mencegah meluasnya

tindakan korpsi.

Bab III : Menjelaskan tentang konsep dasar, tujuan, dan sasaran pendidikan

antikorupsi.

Pada bab ini dijelaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan inti

dari pendidikan karakter.
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Bab IV : Menguraikan tentang nilai-nilai dasar pembentuk karakter antikorupsi.

Dalam bab ini dijelaskan lebih spesifik tentang keterkaitan antara

pendidikan karakter dengan pendidikan antikorupsi

Bab V : Menguraikan tentang tiga pilar mewujudkan pendidikan antikorupsi,

yaitu melalui penyelenggaraan manajemen sekolah, pembelajaran

yang holistik, dan partisipasi publik. Untuk menjelaskan ketiga pilar

tersebut, diuraian contoh-contoh indikator dari ketiga pilar tersebut.

Indikator ini hanya merupakan contoh, sekolah dapat mengembangkan

lebih lanjut indikator-indikator tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Bab VI : Menguraikan bentuk-bentuk penilaian untuk melihat keberhasilan

satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan anti

korupsi. Penilaian yang dimaksud adalah penilaian proses dan hasil

belajar peserta didik, dan penilaian keberhasilan sekolah secara

keseluruhan dalam menjadikan sekolah sebagai agen perubahan

dalam pencegahan tindakan korupsi di masa datang.

Pada bagian lampiran disertakan peta indikator 9 nilai Antikorupsi sebagai acuan

dalam pengembangan pembelajaran dan kegiatan lain.

E. Cara Penggunaan Panduan

Panduan ini diharapkan dapat menuntun satuan pendidikan dalam membangun

budaya integriras (antikorupsi) di sekolah. Namun demikian, semua hal yang ditulis

di panduan ini bukan ketentuan yang mutlak (baku), sekolah dapat memodifikasi dan

menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Semua aspek dan indikator yang tertera

dalam panduan ini bersifat “CONTOH”, setiap satuan pendidikan dapat menambah

atau menjabarkan indikator-indikator tersebut sesuai dengan kebutuhan. Untuk

memudahkan dalam pelaksanaan, sekolah dapat memulai dari hal-hal yang

sederhana, mudah, dan mendasar, kemudian terus ditingkatkan secara bertahap.
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BAB II

KORUPSI VERSUS INTEGRITAS

Suul khuluqi yu’dii (Kebiasaan buruk itu menular)
[akbar Zainudin, 2010]

A. Pengertian Tindak Korupsi dan Gratifikasi/Suap

Untuk memudahkan kita dalam merancang program pendidikan Antikorupsi, kita

perlu memahami apa saja yang termasuk kepada tindakan korupsi dan tindakan-

tindakan lain yang mendukung terjadinya perilaku korupsi. Korupsi berasal dari kata

corruptie, yang artinya pembusukan. Mengacu ke akar kata tersebut, tindakan

korupsi dapat dikatakan tindakan yang menghancurkan bangsa dari dalam. Menurut

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah

“tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap,

penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan

dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak

atau perilaku korupsi”.

Korupsi sering kali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari, misalnya penerimaan

hadiah oleh pejabat penyelenggara negara/Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya

dalam suatu acara pribadi, atau pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar.

Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan, cepat atau lambat akan

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pejabat Penyelenggara/Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan. Pada tingkat tertentu, pemberian itu dianggap sah-sah saja,

namun perlu disadari bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan kepentingan si

pemberi sehubungan dengan jabatan yang dipangku oleh sipenerima. “Pemberian

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya digolongkan sebagai gratifikasi”.

Berikut beberapa contoh pemberian yang dapat digolongkan dalam gratifikasi yang

sangat dekat dengan perilaku atau tindak korupsi:
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 Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah

dibantu;

 Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekan

kantor pejabat tersebut;

 Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan

pribadi secara cuma-cuma

 Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau

jasa khusus dari rekanan;

 Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pejabat dari rekanan;

 Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;

 Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari

rekanan;

 Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;

 Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya

keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

(UU No. 20 tahun 2001)

Seluruh pemberian tersebut di atas dapat dikategorikan gratifikasi apabila ada

hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima,

dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat

tersebut.

B. Sikap Mental dan Faktor-Faktor Kultural Tindak Korupsi

Terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi berkembangnya perilaku korupsi di

masyarakat, antara lain kebiasaan, sikap mental, dan faktor-faktor kultural. Faktor-

faktor tersebut menjadi pemicu sehingga tindakan korupsi dapat berawal dari hal-hal

kecil yang dianggap lumrah, dan kemudian diikuti dengan adanya kesempatan,

misalnya kebiasaan-kebiasaan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih

kepada orang yang telah kita anggap berjasa pada kita, tradisi memberikan “upeti”

kepada atasan yang telah berkembang sejak zaman kerajaan dulu dan tradisi itu

hidup sampai sekarang.
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Di samping itu, Koentjaraningrat (2004:45-47) menguraikan ada 5 (lima) sikap mental

yang muncul setelah kita melewati revolusi kemerdekaan. Pada satu sisi kita berhasil

meraih kemerdekaan dengan perjuangan yang gigih, namun ada sikap-sikap mental

yang kita warisi sejak zaman penjajahan yang belum sempat dihilangkan sampai

zaman kemerdekaan dan bahkan sampai sekarang. Kelima sikap tersebut adalah:

 mentalitas yang meremehkan mutu;

 mentalitas yang suka menerabas (instan);

 tidak percaya pada diri sendiri;

 tidak berdisiplin murni;

 mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab.

Kebiasaan-kebiasaan buruk dan kelima sikap mental tersebut sangat berperan

dalam menyuburkan tindak pidana korupsi. Di samping kebiasaan dan sikap mental

itu, kondisinya diperparah lagi oleh perilaku konsumerisme yang berkembang

sebagai dampak kemajuan-kemajuan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan.

Sementara pada sisi lain, disebabkan oleh berbagai faktor, penyelenggaraan

pendidikan anak di keluarga, masyarakat, dan di sekolah berjalan kurang sempurna

sehingga mengakibatkan lemahnya pengendalian diri, hilangnya rasa malu bila

berbuat salah, suka pamer, tidak disiplin, dan rasa bangga kalau berhasil melanggar

aturan, tidak peduli pada harga diri, dan sebagainya.

Perilaku-perilaku negatif tersebut seolah menjadi tradisi dalam masyarakat, yang

sulit untuk dihapuskan. Hal ini kita sadari benar bahwa, sejarah panjang kultur nilai

yang menjadi acuan ikut membentuk perilaku tindak korupsi yang terjadi sampai saat

ini. Sejarah telah mencatat bagaimana para raja-raja dahulu selalu meminta upeti

pada rakyatnya. Atau sebaliknya rakyat memberikan upeti kepada rajanya apakah

dengan terpaksa ataukah justru dilakukan secara suka rela. Bahkan ada rasa

kebanggaan ketika dapat mempersembahkan sesuatu untuk sang raja. Nilai kultural

ini direproduksi hingga sekarang. Bagaimana seseorang (atasan pimpinan, atau

seseorang yang dalam posisi berkuasa atau mempunyai power atau seseorang yang

mempunyai tujuan tertentu) dapat meminta atau bahkan “menekan” orang yang

dalam poisi sebaliknya agar memberi upeti, atau komisi, atau apapun namanya demi

tercapinya tujuan. Sebaliknya, ada seseorang yang merasa bangga ketika “berhasil”
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menyenangkan atasannya atau orang lain yang mempunyai tujuan saling

“memahami” untuk berkonspirasi melakukan korupsi.

Penjajah juga ikut menyumbang rusaknya mental masyarakat kita. Pada jaman

penjajahan, rakyat dipecah belah dengan perasaan saling curiga, sehingga mereka

menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan sesuai

tujuannya. Sebagai contoh, pada jaman pejajahan masyarakat rela berkhianat

karena di suap oleh penjajah atau rela menjadi kaki tangan penjajah karena ingin

hidup enak.

Budaya “ewuh pakewuh” ketika meminta bantuan seseorang tanpa memberi imbalan

juga ikut mewarnai terjadinya perilaku korupsi. Dengan nilai budaya ewuh pakewuh

maka seperti pisau bermata dua, di satu sisi pemberi merasa rela dan menganggap

wajar karena sebagai ucapan terimakasih, disisi lain, pemberi jasa merasa wajar

juga merima ucapan terimakasih dalam bentuk pemberian materi. Karena budaya

ewuh pakewuh ini maka seolah menjadi tradisi “minta tolong”, kalau tidak memberi

sesuatu merasa “ewuh pakewuh”. Sebaliknya yang memberikan jasa bantuan atau

pertolongan apapun juga mempunyai anggapan “bahwa sudah selayaknya ditolong

itu memberi imbalan”. Bahkan yang lebih parah ketika kebiasaan ini seolah

terkulturasi dan mentradisi, maka ada perasaan “menunggu diberi imbalan” oleh

pengguna jasa atau bahkan akhirnya meminta imbalan karena hal itu dianggap

wajar. Oleh karena itu berbicara masalah korupsi seperti mencari sudut dalam

lingkaran, seakan jalan tak berujung.

Nilai kultural yang mempunyai sejarah sangat panjang tersebut tampaknya secara

tidak sadar di reproduksi, sehingga berlangsung terus menerus dengan berbagai

bentuk dan wujudnya. Dengan demikian hal-hal buruk itu menjadi terwarisi dari

generasi ke generasi akhirnya terenkulturasi (pembudayaan).

Dalam kondisi yang demikian diperlukan upaya internalisasi nilai-nilai antikorupsi

yang dilakukan secara sistemik, terus menerus, menyeluruh, dan dengan

kesungguhan hati dari semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen

melakukannya sejak dini. Apabila itu dilakukan secara konsisten, pencegahan akan

dapat dilakukan.
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C. Peluang dan Kemungkinan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi,

dan Suap di Sekolah

Kebiasaan memberi hadiah, upeti atau ucapan terima kasih dari pihak yang

berkepentingan kepada pihak yang berwenang, dan didukung oleh sikap mental

menerabas (menggandrungi cara-cara instan) juga berpotensi munculnya tindakan

gratifikasi, suap ataupun korupsi di sekolah. Berdasarkan hasil diskusi dan kajian

yang dilakukan oleh tim pengembang panduan ini (Puskurbuk dan KPK), terdapat

sejumlah titik-titik rawan yang memungkinkan terjadinya tindak atau perilaku korupsi,

gratifikasi/suap, atau tindakan lainnya yang nantinya dapat bermuara pada terjadinya

penyimpangan prosedur yang mengarah tindakan korupsi, gratifikasi/suap. Titik-titik

rawan tersebut di antaranya adalah:

Jenis Kegiatan Contoh beberapa kemungkinan bentuk tindak korupsi, gratifikasi/suap,
atau bentuk lain yang memicu terjadinya penyimpangan prosedur/

mengarah pada tindakan korupsi, gratifikasi/suap
Penyusunan,
penetapan, dan
pengesahan rencana
kerja menengah dan
tahunan sekolah

Kemungkinan adanya peluang terjadinya pemberian oleh pemohon
(sekolah) kepada pejabat yang berwenang dalam rangka mengesahkan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M), atau
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah
(RAPBS/M)
Kemungkinan adanya peluang terjadinya pemerasan oleh pejabat atau
petugas yang berwenang terhadap pemohon (sekolah) dalam rangka
mengesahkan RKAS/M atau RAPBS/M

Proses pengadaan
barang dan jasa di
sekolah

Kemungkinan adanya peluang pemberian dalam artian luas (termasuk
fee ) dari rekanan kepada pejabat Dinas Pendidikan sebagai ucapan
terima kasih atas penunjukkan sebagai penyedia barang/jasa yang
kemudian berdampak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
misalnya untuk mendapatkan bantuan sekolah harus mengeluarkan biaya
tambahan di luar ketentuan yang berlaku
Kemungkinan adanya peluang pemberian dalam artian luas (termasuk
fee ) dari rekanan kepada kepala sekolah sebagai ucapan terimakasih
atas penunjukkan sebagai penyedia barang/jasa.
Kemungkinan terjadinya pengadaan barang/peralatan dan jasa fiktif
yang dipertanggungjawabkan dalam laporan realisasi pengeluaran rutin
sekolah sehingga seolah-olah pengadaan tersebut memang terlaksana
Kemungkinan terjadinya pengenaan berbagai jenis pungutan di luar
ketentuan yang berlaku oleh pihak sekolah kepada orang tua/wali
peserta didik, sebagai contoh: pungutan pemeliharaan perpustakaan
sekolah, pungutan pembelian peralatan laboratorium, pungutan
pengambilan rapor, pengambilan ijazah, legalisir rapor, legalisir ijazah dan
sebagainya.
Kemungkinan terjadinya mark-up biaya pembangunan gedung sekolah
dan pengadaan sarana lainnya

Penerimaan,
penempatan dan
mutasi pendidik, dan
tenaga kependidikan

Kemungkinan adanya permintaan uang oleh pihak yang berwenang
mengurus proses penerimaan, penempatan, dan mutasi pedidik dan
tenaga kependidikan serta dinas pendidikan yang akan berdampak pada
kinerja pegawai/pejabat yang bersangkutan dalam memberikan
pelayanan pendidikan
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Kemungkinan adanya permintaan atau pemberian dalam artian luas
dalam proses penempatan, promosi jabatan dan pembagian tugas di
sekolah yang bersangkutan oleh kepala sekolah/yayasan sehingga
berdampak pada kinerja pegawai/pejabat yang bersangkutan dalam
memberikan pelayanan kepada semua warga sekolah
Kemungkinan adanya “kerjasama” yang berindikasi kecurangan dalam
pengajuan berkas-berkas untuk kenaikan pangkat

Penerimaan peserta
didik baru, kenaikan
kelas, dan mutasi
peserta didik

Kemungkinan peluang terjadinya penetapan jumlah dana “sukarela”
yang dibebankan kepada calon orang tua dalam proses penerimaan
peserta didik baru, kenaikan kelas, dan mutasi peserta didik dari sekolah
lain
Kemungkinan adanya kecurangan atau cara-cara lain yang memberikan
peluang terjadinya tindakan korupsi, suap, gratifikasi atau bentuk-bentuk
lainnya yang memungkinkan terjadinya penyimpangan prosedur dalam
proses penerimaan peserta didik baru, kenaikan kelas, atau mutasi
peserta didik
Kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kekeliruan adminstrasi dan
pendokumentasian sebagai akibat dari kelalaian/kekurang profesionalan
petugas, adanya permainan, ketertutupan, atau keterbatasan sarana
pendukung sehingga pihak-pihak terkait tidak mendapatkan informasi
yang jelas. Hal ini akan menimbulkan peluang adanya “negosiasi” pihak-
pihak terkait.
Adanya peluang “mark-up” pada saat sekolah memfasilitasi kepada orang
tua peserta didik/wali peserta didik dalam penyediaan seragam sekolah,
buku pelajaran, dan sarana penunjang belajar lainnya.

Kegiatan belajar
mengajar, ekstra
kurikuler, dan kegiatan
lain dalam rangka
pengembangan diri

Kemungkinan adanya pelanggaran disiplin oleh guru atau peserta didik
mulai dari awal pembelajaran, pada saat proses belajar, pemberian tugas,
ulangan, dan di akhir pembelajaran, misalnya guru atau peserta didik
datang terlambat, ketidakadilan dalam pembagian tugas-tugas dalam
pembelajaran, pelanggaran etika kesantunan dalam proses pembelajaran,
guru meninggalkan peserta didik dalam belajar, kecurangan dalam
melaksanakan tugas dan ulangan, dan guru mengakhiri pembelajaran
sebelum jam pelajaran berakhir.
Kemungkinan adanya janji atau pemberian dalam arti luas oleh orang
tua/wali peserta didik kepada pendidik yang memungkinkan adanya
perlakuan khusus kepada peserta didik tertentu
Kemungkinan adanya pilih kasih (ketidakadilan) dalam memberikan
pelayanan dan/atau tugas-tugas kepada peserta didik, misalnya anak
yang dikategorikan berkemampuan “unggul” dilayani dengan baik,
sementara anak yang berkemampuan biasa-biasa atau berkebutuhan
khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kemungkinan adanya penjiplakan hasil karya orang lain, atau mengakui
hasil karya orang lain sebagai hasil karya sendiri, atau mengutip sebagian
hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
Kemungkinan adanya pilih kasih dalam memberikan kesempatan dan
pembinaan kepada peserta didik untuk mengikuti berbagai lomba, dan
kemungkinan terjadinya kecurangan, membiarkan terjadinya kecurangan
atau membantu peserta didik untuk berbuat curang dalam berbagai
kegiatan lomba, pembagian tugas dalam berbagai kegiatan ekstra
kurikuler lainnya.

Penyelenggaraan
ulangan atau ujian
(ulangan harian,
ulangan tengah
semester, ulangan akhir
semester, ulangan
kenaikan, ujian sekolah,
dan ujian nasional)

Kemungkinan adanya penetapan jumlah dana “sukarela” yang
dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik sehubungan dengan
akan diadakannya ujian
Kemungkinan adanya pemberian oleh orang tua/wali peserta didik
kepada tenaga pendidik untuk memberikan kemudahaan kepada putera-
puterinya sehingga memunculkan peluang untuk melakukan perbuatan
curang, seperti menyontek, membuatkan dan memberikan jawaban
kepada peserta didik, membocorkan soal dan sebagainya.
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Kemungkinan adanya kesempatan atau celah bagi peserta didik untuk
berbuat curang (menyontek dari teman, menyontek dari buku/sumber
lain), atau ada kemungkinan pendidik membantu/memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk berbuat curang dengan berbagai alasan,
misalnya membantu peserta didik mengerjakan soal, memberi
kesempatan kepada peserta didik untuk menyontek, membocorkan soal
sebelum ujian dan sebagainya
Kemungkinan adanya tekanan dari pihak luar untuk kepentingan tertentu
sehingga mendorong sekolah untuk membantu peserta didik dengan
cara-cara yang ilegal, seperti membantu peserta didik dalam mengerjakan
soal ujian nasional, memberikan jawaban kepada peserta didik, atau
membocorkan soal sebelum ujian berlangsung.

Proses kenaikan dan
kelulusan peserta didik

Kemungkinan adanya tawaran dari orang tua/wali peserta didik kepada
pendidik untuk meningkatkan nilai rapor bagi putera/puterinya dengan
menjanjikan imbalan tertentu
Kemungkinan adanya pungutan di luar ketentuan untuk pengambilan
rapor, ijazah atau legalisasi rapor.

Pengawasan/supervisi
dan monitoring sekolah

Kemungkinan adanya pemberian dalam arti luas dari pihak sekolah
kepada pengawas yang melakukan tugasnya sebagai supervisor sekolah
Kemungkinan adanya permintaan tertentu dari pihak pengawas kepada
sekolah sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam melakukan
supervisi di sekolah
Kemungkinan adanya pemberian oleh pihak sekolah kepada pejabat
institusi di atasnya agar sekolah mendapatkan anggaran proyek dan
menganggarkan biaya tersebut dalam pos APBS

Proses akreditasi
sekolah dan sertifikasi
pendidik

Kemungkinan adanya “kerjasama” antara auditor dengan pihak sekolah
untuk melakukan rekayasa/manipulasi data untuk kepentingan tertentu
Kemungkinan adanya peluang untuk melakukan rekayasa/manipulasi dan
penjiplakan/plagiat dalam pengajuan berkas-berkas sertifikasi pendidik

D. Integritas (Perilaku Antikorupsi)

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga

pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Korupsi

dapat dicegah apabila masing-masing kita mampu membersihkan diri dari niat

untuk melakukan korupsi, menahan godaan ketika ada kesempatan, jujur dalam

berkata dan berbuat, berani menolak pemberian yang terkait dengan jabatan, berani

melaporkan adanya tindakan yang mengarah pada perilaku korupsi dan sebagainya.

Semua itu merupakan ciri-ciri perilaku atau sikap yang ber-integritas.

Integritas, yaitu kesatuan/keselarasan/keterpaduan/kesamaan antara pikiran,

ucapan, tindakan, dan hati nurani. Menurut hasil FGD Pra Konvensi Integritas yang

dilakukan oleh KPK dengan K/L, integritas dapat diformulasikan INTEGRITAS =

AKSI minus Korupsi (Integritas = (AKSI) - Korupsi), AKSI adalah singkatan dari

akuntabilitas, kompetensi, sistem, dan interaksi. Keterkaitan antara integritas dengan
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perilaku/tindakan korupsi adalah ketika integritas menaik, maka korupsi akan

menurun, dan sebaliknya, ketika integritas menurun, maka perilaku korupsi akan

menaik, pola tersebut dapat digambarkan melalui diagram berikut:

Integritas versus Korupsi

Penguatan integritas merupakan upaya yang dianggap ampuh untuk memerangi

perilaku tindak korupsi. Dengan kata lain, perilaku dan sikap Antikorupsi mencakup

semua tindakan melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Agar

memiliki integritas, setiap orang perlu dibekali dengan informasi, peningkatan kontrol

diri untuk mencegah niat dan membangun sistem yang memperkecil kesempatan

orang melakukan tindak korupsi, termasuk penindakan terhadap pelaku melalui

penegakan hukum yang maha adil. Di samping itu, pemberantasan atau

pencegahan tindak korupsi dapat berhasil apabila melibatkan partisipasi seluruh

lapisan masyarakat.

Berikut contoh-contoh perilaku antikoruspi yang dikaitkan dengan bidang-bidang atau

profesi tertentu.

Bidang Contoh Perilaku Antikorupsi Nilai-Nilai yang Ditanamkan

Politik Kebijakan didasarkan pada kepentingan bersama. Keterbukaan, peduli, tanggung jawab

Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap
menjunjung tinggi kebenaran.

Jujur, adil, tanggung jawab

Melaksanakan pengawasan secara adil dan berani Adil, tanggung jawab, berani, jujur

Sosial Menepati janji Tanggung jawab, disiplin

Integritas

Korupsi

VS

Sumber : Bahan diskusi KPK :2012
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Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan Peduli, adil, keterbukaan

Tidak nepotisme dan kolusi Adil, keterbukaan

Ekonomi Melakukan persaingan secara sehat Adil, keterbukaan, jujur, kerja keras

Tidak melakukan penyuapan Jujur, keterbukaan

Tidak boros dalam menggunakan sumber daya Tanggung jawab, kerja keras

Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi Tanggung jawab, disiplin, jujur

Hukum Tidak melakukan penggelapan dana Jujur, keterbukaan

Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, dan tanda
tangan

Jujur, tanggung jawab

Tidak melakukan pencurian dana dan barang sehingga
dapat merugikan pihak lain.

Jujur, peduli

Tidak memberikan atau menerima gratifikasi. Jujur, keterbukaan, berani

Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat
keputusan.

Jujur, Adil, Berani

(Sumber : Ditjen Mandikdasmen 2010)
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BAB III

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

“Hendaklah engkau selalu bersikap jujur, kendati ia akan membunuhmu, - Umar bin Khattab”

A. Konsep Dasar Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter. Dengan kata

lain, pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang memberikan

penekanan pada 9 nilai antikorupsi yang dikembangkan oleh KPK, yaitu: jujur,

disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli.

Kesembilan nilai tersebut menjadi bagian dari 18 nilai pendidikan karakter yang telah

dikembangkan dan diimplementasikan sebelumnya di sekolah. Keterkaitan antara

nilai-nilai pendidikan karakter dan nilai-nilai antikorupsi dibahas secara lebih rinci

pada bab IV.

Sebagaimana halnya dengan pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi bukan

sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu,

pendidikan antikorupasi merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang

baik (habituation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak

berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Untuk itu, pendidikan

antikorupsi harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan

yang baik (loving good ) atau moral feeling dan perilaku yang baik (moral action),

sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Perilaku atau tindakan korupsi di samping akibat dari ketidaktahuan pelakunya

terhadap dampak tindakannya kepada kehidupan masyarakat secara keseluruhan,

juga menyangkut kebiasaan, sikap mental, dan adanya kesempatan, maka

pencegahan berkembangnya sikap mental yang demikian harus dilakukan melalui

proses enkulturasi atau pembudayaan.

Dalam proses pembudayaan, di samping pembiasaan, hal terpenting lainnya adalah

keteladanan dari pimpinan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sehingga

pada gilirannya para peserta didik juga mampu menjadi teladan bagi orang-orang di

sekitarnya. Dalam konteks inilah pendidikan antikorupsi diimplementasikan dalam
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bentuk internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik melalui seluruh

kegiatan sehari-hari di sekolah. Pendidikan antikorupsi dilakukan secara holistik dan

menyeluruh melalui proses pembelajaran di kelas dan luar kelas, kegiatan

keseharian peserta didik dan kegiatan belajar, integrasi ke dalam mata pelajaran,

muatan lokal, dan pengembangan diri.

Penginternalisasian nilai-nilai dapat diawali dengan penegakan disiplin berdasarkan

aturan, kode etik, dan tata tertib sekolah secara konsisten kepada semua warga

sekolah. Dengan kata lain, penegakan disiplin tidak hanya berlaku ketat bagi

peserta didik, tetapi juga bagi unsur pimpinan, manajemen, dan para pendidik dan

tenaga kependidikan lainnya sebagai suri teladan bagi peserta didik.

Pembudayaan nilai-nilai antikorupsi juga dapat dilakukan dengan terus berkomitmen

untuk selalu berlaku jujur, disiplin, dan bertangung jawab dalam segala hal, mulai

dari penyelenggaraan manajemen, proses pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan lain

yang dilaksanakan dalam rangka pengasuhan dan pembinaan kepada peserta didik,

misalnya penilaian yang jujur, sportif dalam lomba, berani menolak segala bentuk

pemberian hadiah yang akan mempengaruhi keputusan, jika ada ucapan terimakasih

dari orang tua peserta didik kepada guru, hadiah tersebut disampaikan secara

terbuka dan dikumpulkan oleh kepala sekolah untuk kesejahteraan bersama.

Dalam proses pembelajaran, jika eksistensi diri secara pedagogi sudah dipahami

oleh para pendidik, orang tua, dan masyarakat, maka jadikanlah eksistensi diri itu

sebagai dasar-dasar pendidikan agar dapat menguatkan jati diri setiap peserta didik.

Harapannya peserta didik menjadi orang yang berbudaya integritas, yaitu orang-

orang yang memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan, tindakan, dan hati nurani.

Upaya ini diiringi dengan memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan

kebutuhan dan hak-hak mereka dalam membangun kehidupan yang berintegritas

dan bermartabat. Hal ini dapat terwujud apabila proses pendidikan dilakukan dengan

pembelajaran yang bermakna dan mencerdaskan.

Para peserta didik harus betul-betul diyakinkan bahwa apa-apa yang mereka terima

dalam pembelajaran adalah hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka

nanti. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi dengan kontrol diri yang kuat. Ini berarti
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bahwa implementasi pendidikan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya

mengembalikan pendidikan pada fungsi yang sebenarnya, yaitu membangun

kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif secara utuh. Hal ini dapat dilakukan

dengan melibatkan seluruh potensi melalui berbagai kegiatan pembelajaran misalnya

simulasi, reflekuhan indra peserta didik melalui berbagai kegiatan seperti:

eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pembiasaan yang dilaksanakan secara rutin,

terprogram, dan spontanitas di sekolah. Melalui cara-cara itu energi aktif-positif

yang muncul dari dalam diri peserta didik sebagai individu akan terbangun secara

kokoh dan solid. Itulah makna sejatinya pendidikan yang dapat menangkis budaya

korupsi yang saat ini tumbuh merajalela.

Berikut contoh tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh sekolah sehingga

terhindar dari perbuatan tindak korupsi atau perbuatan lain yang mendorong

munculnya kebiasaan korupsi.

Contoh Tindakan Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi, Gratifikasi/Suap

Titik Rawan Terjadinya
Tindakan Korupsi atau Tindakan

Lain yang Mendorong
Munculnya Perilaku Korupsi

Contoh Tindakan Pencegahan

Penyusunan, penetapan, dan
pengesahan rencana kerja
menengah dan tahunan sekolah

Semua pihak terutama sekolah memiliki komitmen yang kuat
untuk konsisten dengan aturan yang berlaku, berpegang teguh
pada kode etik yang telah disepakati bersama dan transparan
dalam setiap tahapan proses mulai dari penyusunan,
pembahasan, penetapan rencana kegiatan, anggaran
sekolah, dan penyusunan pelaporannya

Proses pengadaan barang dan
jasa di sekolah

Semua pihak terutama panitia dan rekanan sama-sama
berkomitmen untuk konsisten dengan aturan yang berlaku,
memegang teguh kode etik pengadaan barang dan jasa, serta
transparan dalam setiap tahapan proses pengadaan
barang/jasa di sekolah

Penerimaan, penempatan,
promosi, dan mutasi pendidik
dan tenaga kependidikan

Sekolah memiliki peraturan, tata tertib, dan kode etik dalam
penerimaan, penempatan, promosi, dan mutasi pendidik dan
tenaga kependidikan. Pertauran tersebut harus disampaikan
secara terbuka sehingga mudah diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.
Semua pihak terutama pejabat terkait dan pendidik serta
tenaga kependidikan yang bersangkutan sama-sama
berkomitmen dan konsisten dengan aturan yang berlaku,
memegang kode etik yang telah disepakati bersama,dan
transparan dalam setiap proses termasuk yang berkaitan
dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
Pejabat yang berwenang harus konsisten dengan aturan, tata
tertib, kode etik dan menggunakan pertimbangan obyektif
dalam memberikan tugas, serta tidak boleh pilih kasih

Penerimaan peserta didik baru,
kenaikan kelas, dan mutasi

Sekolah menetapkan syarat-syarat, aturan, tata tertib dan kode
etik yang yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik baik
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peserta didik yang mau masuk sebagai peserta didik baru ataupun pindahan
dari sekolah lain.
Semua syarat-syarat, aturan, dan kode etik penerimaan
peserta didik baru dan pindahan dari sekolah lain harus
diumumkan secara terbuka dan informasinya mudah diakses
oleh semua pihak yang berkepentingan.
Syarat-syarat untuk kenaikan kelas dan penentuan kelulusan
harus diumumkan secara terbuka dan menjadi kesepkatan
bersama (kontrak belajar) antara pendidik dengan peserta
didik dan orang tua sejak awal tahun pelajaran
Sistem administrasi dan pendokumentasian harus rapih dan
tertib
Semua pihak, terutama kepala sekolah, pendidik dan tenaga
pendidik harus konsisten dalam menerapkan aturan sehingga
terhindar dari penyimpangan
Penyampaian komitmen (pakta integritas) bersama untuk
selalu konsisten pada aturan dalam setiap kegiatan

Kegiatan belajar mengajar Pada setiap pembelajaran awal di tahun pelajaran baru atau
di semester baru, setiap pendidik menyampaikan tujuan dan
sasaran pembelajaran, proses yang harus diikuti, serta
berbagai tata tertib, kode etik yang harus ditaati bersama.
Semua pendidik harus merumuskan kontrak belajar bersama-
sama dengan peserta didik pada setiap mengawali
pembelajaran.
Para pendidik memberikan pelayanan yang adil kepada setiap
peserta didik (tidak boleh pilih kasih dengan alasan apapun)
Para pendidik selalu mengingatkan peserta didik untuk
mengutamakan sikap jujur, disiplin, kerja keras, dan
bertanggung jawab dalam melakukan dan menyelesaikan
tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.
Pendidik berkomitmen untuk tidak mau menerima hadiah atau
pemberian apapun dari orang tua peserta didik yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pendidik yang
bersangkutan
Semua hadiah/sumbangan atau ucapan terimakasih dari orang
tua peserta didik diterima secara resmi oleh kepala sekolah
dan hadiah-hadiah itu dikumpulkan untuk dikelola demi
kesejahteraan semua pendidik

Penyelenggaraan ujian (ulangan
harian, ulangan tengah
semester, ulangan akhir
semester, ulangan kenaikan
kelas; dan ujian sekolah serta
ujian nasional)

Para pendidik harus berkomitmen untuk konsisten pada
aturan-aturan yang berlaku sehigga menutup kemungkinan
bagi peserta didik untuk berbuat curang, seperti menyontek,
menjiplak karya orang lain dan sebagainya.
Para pendidik selalu mengingatkan peserta didik untuk
senantiasa jujur, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab
dalam mengerjakan ulangan, ujian dan tugas-tugas yang
diberikan kepadanya
Semua pendidik dan tenaga kependidikan berkomitmen untuk
tidak menerima hadiah pemberian dalam bentuk apapun yang
akan mempengaruhi keputusan pendidik terkait dengan
pelaksanaan ulangan dan ujian

Proses kenaikan dan kelulusan
peserta didik

Semua pihak di sekolah berkomitmen untuk konsisten menolak
semua pemberian/hadiah/ucapan terimakasih sebelum semua
proses selesai dilaksanakan, atau sebelum keputusan diambil.
Semua pihak terutama pendidik harus konsisten dan
memegang teguh kode etik pemberian hadiah/ucapan
terimakasih, misalnya hadiah diterima setelah semua proses
sudah selesai dan keputusan sudah final, hadiah tersebut
dikumpulkan oleh kepala sekolah serta digunakan
sepenuhnya untuk kesejahteraan semua pendidik/tenaga
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kependidikan.

Pengawasan/supervisi dan
monitoring sekolah

Semua pihak memiliki komitmen dan konsisten pada aturan
yang berlaku, memegang teguh kode etik kepengawasan
sehingga terhindar dari praktik-praktik korupsi, gratifikasi dan
suap.
Pengawasan ataupun supervisi dilakukan secara terbuka dan
obyektif

Penegakkan disiplin dan
keteladanan

Semua pihak, terutama kepala sekolah, pendidik dan tenaga
kependidikan berkomitmen untuk selalu datang lebih awal
daripada peserta didik, baik pada saat kedatangan di sekolah,
maupun pada saat masuk ke ruang kelas.
Mengingatkan peserta didik untuk selalu jujur, disiplin, bekerja
keras, berpanampilan sederhana, berani mengakui kesalahan,
minta maaf, dan siap menjadi teladan bagi teman, saudara,
orang tua dan masyarakat di sekitar tempat tinggal.

Sebagai upaya pendukung terlaksananya tindakan pencegahan, semua kegiatan

harus diatur melalui peraturan yang berkekuatan hukum yang dijabarkan ke dalam

aturan-aturan teknis berupa kode etik atau tata tertib yang harus disepakati dan

ditaati oleh seluruh warga sekolah. Semua pihak harus senantiasa saling

mengingatkan untuk konsisten melaksanakan aturan, kode etik, dan tata tertib

tersebut, salah satu contohnya berani menolak segala bentuk pemberian yang

mengarah pada gratifikasi yang berpotensi terjadinya tindakan korupsi. Di samping

itu, pada saat pembelajaran, guru harus senantiasa menanamkan dan membiasakan

sikap jujur, kerja keras, dan tanggung jawab kepada peserta didik. Pada saat ujian,

guru harus senantiasa secara konsisten untuk mencegah tindakan berbuat curang

(nyontek). Semua ini harus menjadi kebijakan dan komitmen bersama semua warga

sekolah dan diumumkan/disosialisasikan secara terbuka kepada peserta didik serta

para orang tua. Di luar itu semua, pelaksanaan manajemen terutama dalam hal

pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta pembinaan karir harus selalu

terbuka atau transparan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan antikorupsi tidak dapat dipisahkan dari

pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi “pondasi” bagi penyelenggaraan

pendidikan antikorupsi. Pemikiran ini dapat digambarkan melalui diagram berikut:
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INTERVENSI

PEMBIASAAN

Perilaku
BerkarakterMASYARAKAT

PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN

Agama, Pancasila, UUD 1945,
UU No. 20/2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

Teori
Pendidikan,

Psikologi, Nilai,
Sosial Budaya

Pengalaman terbaik
(best practices) dan

praktik nyata

Nilai-nilai
Luhur :

PERANGKAT PENDUKUNG
Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya,

Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Kebersamaan,
Komitmen Pemangku Kepentingan

DESAIN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI BAGIAN
DARI PENDIDIKAN KARAKTER

KELUARGA
SATUAN

PENDIDIKAN

Nilai-Nilai
Anti-

korupsi

Perilaku
Anti

korupsi

Berdasarkan alur pikir di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan

salah satu strategi dasar dari pembangunan karakter (termasuk pendidikan

antikorupsi) yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara koheren dengan

beberapa strategi lain. Strategi tersebut mencakup: sosialisasi atau penyadaran,

pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama seluruh komponen bangsa.

Pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematik dan integratif

dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil,

badan legislatif, media massa, dunia usaha, dunia industri, dan pelaku kegiatan

lainnya.

 Peran Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan kepribadian

yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam semua

mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan, (c) pelaksanaan

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam

kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan

pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Salah

satu kunci keberhasilan program pengembangan karakter pada satuan pendidikan

adalah keteladanan dari para pendidik dan tenaga kependidikan. Keteladanan bukan
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sekadar sebagai contoh bagi peserta didik, melainkan juga sebagai penguat moral

bagi peserta didik dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, penerapan

keteladanan di lingkungan satuan pendidikan menjadi prasyarat dalam

pengembangan karakter peserta didik.

Dengan demikian, satuan pendidikan dapat menjadi agen pembawa perubahan

(agent of change) di lingkunganya, mulai dari keluarga, tetangga, dan masyarakat

luas.

 Peran Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama di mana orang tua

bertindak sebagai pemeran utama dan panutan bagi anak. Proses itu dapat

dilakukan dalam bentuk pendidikan, pengasuhan, pembiasaan, dan keteladanan.

Peran keluarga sebagai wahana pembelajaran dan pembiasaan yang dilakukan oleh

orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga terhadap anak sebagai anggota

keluarga sehingga diharapkan dapat terwujud keluarga berakhlak mulia yang

tecermin dalam perilaku keseharian. Proses itu dapat dilakukan melalui komunitas

keluarga dan partisipasi keluarga dalam pengelolaan pendidikan dan pemberdayaan

masyarakat. Pembentukkan kepribadian dalam lingkup keluarga dapat juga

dilakukan kepada komunitas calon orang tua dengan penyertaan pengetahuan dan

keterampilan, khususnya dalam pengasuhan dan pembimbingan anak.

 Peran Masyarakat

Masyarakat merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter melalui

keteladanan tokoh dan pemimpin masyarakat serta berbagai kelompok masyarakat

yang tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan sehingga nilai-nilai

kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab dan sebagainya dapat

diinternalisasi menjadi perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah, elit politik, dan dunia usaha/industri merupakan kelompok representatif

dari masyarakat yang harus bersinergi mendukung keberhasilan pendidikan

antikorupsi.
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B. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar

berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah termasuk

penyelenggaraan manajemen, kegiatan pembelajaran dan pembiasaan agar setiap

individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah

segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan

korupsi. Secara khusus, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk:

 Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui

penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (antikorupsi), yaitu:

jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani,

peduli dan bermartabat (dignity);

 Mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif

sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh

wawasan kebangsaan yang kuat;

 Menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai

universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;

 Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab

sebagai generasi penerus bangsa;

 Menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional,

dan bertanggung jawab.

Dalam implementasinya, tujuan pendidikan Antikorupsi disesuaikan dengan tingkat

perkembangan peserta didik dan jenjang pendidikan, PAUD/TK/RA, SD/MI,

SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan bentuk lain yang sederajad serta perguruan tinggi.

Selengkapnya, tujuan pendidikan Antikorupsi diuraikan sebagai berikut.

1. Tujuan Pendidikan Antikorupsi di PAUD/TK/RA dan Pendidikan Dasar

Pendidikan antikorupsi di PAUD/TK/RA bertujuan untuk membiasakan perilaku-

perilaku baik sejak dini. Hal itu diawali dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang

(pedagogy of love), memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak (makan sehat
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bergizi, pembelajaran yang ramah anak) serta nilai-nilai dasar pembentuk sikap

individu peserta didik seperti: jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras,

peduli dan tekun yang dibangun melalui proses internalisasi serta konstruktif. Nilai-

nilai dasar tersebut akan mempengaruhi nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, empati,

respek, toleransi, dan amanah. Ini merupakan awal dari serangkaian upaya yang

dilakukan secara terus menerus hingga ke jenjang pendidikan berikutnya.

2. Tujuan Pendidikan Antikorupsi di Pendidikan Menengah

Sebagai kelanjutan dari jenjang sebelumnya, pada tingkat menengah, pendidikan

antikorupsi bertujuan untuk membekali peserta didik dalam menuju proses

pendewasaan diri secara individu. Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta

didik yang menginjak masa remaja, hal penting yang menjadi penekanan adalah

penyadaran terhadap tanggung jawab sebagai individu agar menjadi warga negara

yang baik, amanah, mandiri, sehingga siap untuk dididik menjadi sumber daya

manusia yang profesional, serta siap untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan

bermasyarakat. Mengutamakan mutu, menghagai prestasi, menjunjung tinggi harga

diri namun tetap rendahati, adil/tidak diskriminatif, dan menghargai orang lain dalam

membina pergaulan.

3. Tujuan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Pada tingkat selanjutnya, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi lebih ditekankan

pada penumbuhan kesadaran berintegritas kepada seluruh mahapeserta didik

sebagai calon-calon tenaga profesional, pemimpin, pengusaha, pemuka masyarakat,

atau ilmuwan agar mereka mampu menjadi teladan bagi semua warga masyarakat.

Secara khusus, kesadaran yang perlu ditumbuhkan selama belajar di perguruan

tinggi antara lain: tidak melakukan penjiplakan (plagiat) hasil karya orang lain, berani

mengakui terus terang atas segala kesalahan yang diperbuat, bertanggung jawab

terhadap setiap tugas-tugas yang diberikan, berani menolak hadiah atau pemberian

yang terkait dengan layanan yang diberikan, melakukan pengawasan serta berani

melaporkan jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di kampus,

masyarakat, atau pemerintah.



C. Sasaran Pendidikan Antikorupsi

Sasaran utama dari Pendidikan Antikorupsi adalah lembaga

memiliki budaya antikorupsi.

PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP

Budaya antikorupsi dimaksud diperlukan dalam rangka membangun generasi

mendatang yang memiliki integritas sehingga mampu menolak korupsi

kesempatan untuk melakuka

Dalam mendidik peserta didik

dan pedagogis, guru sebagai orang yang paling dekat dengan

sekolah, diharapkan mampu

sekitar. Untuk mewujudkan kinerja para pendidik, perlu didukung oleh sistem tata

kerja organisasi yang didukung oleh manajemen dan kepemimpinan sekolah yang

profesional, handal, transparan dan akuntabel. Tentunya semua itu a

dengan baik apabila didukung oleh kebijakan

terbentuknya sistem yang kondusif.

kepentingan juga perlu dibekali, disadarkan dan dilibatkan dalam proses

pendidikan antikorupsi secara

bawah ini.

Antikorupsi

Sasaran utama dari Pendidikan Antikorupsi adalah lembaga satuan

korupsi. Lembaga satuan pendidikan yang dimaksud adalah

, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan bentuk lain yang sederaja

Budaya antikorupsi dimaksud diperlukan dalam rangka membangun generasi

mendatang yang memiliki integritas sehingga mampu menolak korupsi

kesempatan untuk melakukannya.

peserta didik, di samping harus memiliki kemampuan profesional

dan pedagogis, guru sebagai orang yang paling dekat dengan

sekolah, diharapkan mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya

Untuk mewujudkan kinerja para pendidik, perlu didukung oleh sistem tata

kerja organisasi yang didukung oleh manajemen dan kepemimpinan sekolah yang

profesional, handal, transparan dan akuntabel. Tentunya semua itu a

dengan baik apabila didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong

terbentuknya sistem yang kondusif. Di pihak lain, masyarakat sebagai pemangku

kepentingan juga perlu dibekali, disadarkan dan dilibatkan dalam proses

secara menyeluruh dapat digambarkan melalui diagram di
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satuan pendidikan yang

Lembaga satuan pendidikan yang dimaksud adalah

A dan bentuk lain yang sederajat.

Budaya antikorupsi dimaksud diperlukan dalam rangka membangun generasi

mendatang yang memiliki integritas sehingga mampu menolak korupsi meskipun ada

memiliki kemampuan profesional

dan pedagogis, guru sebagai orang yang paling dekat dengan peserta didik di

peserta didiknya dan masyarakat

Untuk mewujudkan kinerja para pendidik, perlu didukung oleh sistem tata

kerja organisasi yang didukung oleh manajemen dan kepemimpinan sekolah yang

profesional, handal, transparan dan akuntabel. Tentunya semua itu akan berjalan

kebijakan pemerintah yang mendorong

Di pihak lain, masyarakat sebagai pemangku

kepentingan juga perlu dibekali, disadarkan dan dilibatkan dalam proses ini. Sasaran

n melalui diagram di
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BAB IV

NILAI-NILAI DASAR PEMBENTUK KARAKTER ANTIKORUPSI

Nilai seseorang itu diukur dari kebaikan yang telah diperbuat
[(Akbar Zainudin 2010)]

A. Nilai-nilai Universal Pembentuk Karakter

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Pendidikan Antikorupsi pada hakikatnya

merupakan bagian dari pendidikan karakter. Sejak akhir tahun 2009, Pusat

Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan semua komponen dari unsur unit

utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Dalam Panduan itu

telah disimpulkan 18 nilai-nilai utama sebagai pembentuk budaya dan karakter

bangsa. Ke-18 nilai tersebut merupakan hasil kristalisasi dari puluhan nilai-nilai luhur

yang berkembang dalam budaya di nusantara ini. Nilai-nilai luhur tersebut

dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang memudahkan satuan pendidikan

dalam mengimplementasikannya. Delapan belas nilai dimaksud diuraikan pada tabel

berikut:

Nilai Deskripsi
1.Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya,

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk
agama lain.

2. Jujur . Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap,
dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan
peraturan.

5. Kerja Keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai
hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6. Kreatif . Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu
yang telah dimiliki.

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan
tugas-tugas.

8. Demokratis . Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan
orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan
meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan
.

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan
penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,
dan politik bangsa.

12. Menghargai Prestasi . Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.



13. Bersahabat/Komuniktif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama
dengan orang lain.

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang
aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar Membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan
kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli Lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya
sekitarnya, dan mengembangkan upaya
yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat
yang membutuhk

18. Tanggung-jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang
seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan
budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sekolah dapat memilih beberapa nilai yang dijadikan sebagai prioritas, misalnya

kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli dan sebagainya. P

didasarkan pada analisis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil

pantauan satuan pendidikan

Perbukuan melakukan revisi panduan tersebut dengan penekanan bahwa setiap

sekolah dapat memilih nilai

dimulai dari hal yang sederhana, esensial, dan mudah dil

kondisi masing-masing sekolah/wilayah. Hal

dilakukan itu antara lain dengan mewujudkan lingkungan yang bersih, rapih, nyaman,

disiplin, dan sopan santun. Hal ini

dianggap sangat penting dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Pola

pikir tersebut dapat digambarkan melalui diagram berikut:

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama
dengan orang lain.
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan
aman atas kehadiran dirinya.
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan
kebajikan bagi dirinya.
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di
sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam
yang sudah terjadi.
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat
yang membutuhkan.
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang
seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan
budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

beberapa nilai yang dijadikan sebagai prioritas, misalnya

kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli dan sebagainya. Penetapan prioritas itu

didasarkan pada analisis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil

pantauan satuan pendidikan piloting pada tahun 2010, Pusat Kurikulum dan

Perbukuan melakukan revisi panduan tersebut dengan penekanan bahwa setiap

sekolah dapat memilih nilai-nilai tertentu sebagai prioritas. Penetapan prioritas dapat

dimulai dari hal yang sederhana, esensial, dan mudah dilakukan sesuai dengan

masing sekolah/wilayah. Hal-hal yang sederhana dan mudah

dilakukan itu antara lain dengan mewujudkan lingkungan yang bersih, rapih, nyaman,

disiplin, dan sopan santun. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan karakter

ggap sangat penting dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Pola

pikir tersebut dapat digambarkan melalui diagram berikut:
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Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama

menyebabkan orang lain merasa senang dan

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di
upaya untuk memperbaiki kerusakan alam

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang
seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan

beberapa nilai yang dijadikan sebagai prioritas, misalnya

enetapan prioritas itu

didasarkan pada analisis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil

Pusat Kurikulum dan

Perbukuan melakukan revisi panduan tersebut dengan penekanan bahwa setiap

Penetapan prioritas dapat

akukan sesuai dengan

hal yang sederhana dan mudah

dilakukan itu antara lain dengan mewujudkan lingkungan yang bersih, rapih, nyaman,

bahwa pendidikan karakter

ggap sangat penting dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Pola
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B. Nilai-nilai Spesifik Pembentuk Karakter Antikorupsi

Pada tahun 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama satuan

pendidikan telah menghasilkan rumusan nilai-nilai luhur untuk membangun karakter

Antikorupsi. Pemikiran ini dihasilkan atas dasar asumsi bahwa terjadinya tindak

pidana korupsi karena tidak konsistennya kita pada nilai-nilai kejujuran, disiplin,

tanggung jawab, etos kerja yang rendah, konsumtif/ingin selalu bermewah-mewah

(hedonis), minta dilayani (tidak mandiri), dan mental menerabas. Semua ini akan

menimbulkan sikap dan perilaku tidak peduli, tindakan semena-mena, dan berjiwa

“pengecut” yang hanya mementingkan jalan pintas. Oleh karena itu, nilai-nilai

Antikorupsi yang dikembangkan KPK terdiri atas 9 nilai. Kesembilan nilai tersebut

adalah:

Tabel: 9 Nilai Antikorupsi *)

Aspek Nilai-Nilai
Antikorupsi

Deskripsi

Nilai-Nilai Inti Jujur Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak
melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak
mengakui milik orang lain sebagi miliknya, tidak melakukan
rekayasa dokumen, harga dan sebagainya

Disiplin Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan
berpegang teguh pada aturan yang ada

Tanggung

Jawab

Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang
diamanahkan dengan baik

Nilai Etos

Kerja

Kerja Keras Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan
dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan (jalan
pintas) yang mengarah pada kecurangan

Sederhana Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak
pamer dan tidak ria

Mandiri Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan
bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-menyuru atau
menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain
untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri

Nilai Sikap Adil Selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih

Berani Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang,
berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui
kesalahan, berani bertanggung jawab

Peduli Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan
aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladan
dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab
bersama

*)= Uraian lengkap tentang contoh indikator untuk setiap nilai terdapat di lampiran
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Enam di antara sembilan nilai antikorupsi beririsan langsung dengan 18 nilai

pendidikan karakter, yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, dan

peduli. Sedangkan tiga nilai yaitu: adil, berani, dan sederhana secara implisit

menjadi indikator dari nilai-nilai religius, toleransi, demokratis, dan peduli. Hal ini

menguatkan bahwa Pendidikan Antikorupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari pendidikan karakter. Ini juga berarti makin menguatkan bahwa pendidikan

antikorupsi bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Pendidikan antikorupsi

sebagaimana halnya pendidikan karakter tidak terlepas dari nilai-nilai agama,

falsafah pancasila dan kearifan-kearifan lokal yang bersumber dari budaya-budaya

yang tersebar di seluruh nusantara ini. Agama merupakan sumber utama nilai-nilai

pembentukkan kepribadian, seperti nilai-nilai kejujuran, disiplin dan sebagainya.

Falsafah Pancasila juga memuat nilai-nilai kehidupan bersama mulai dari sila

pertama sampai sila kelima. Di samping itu, Indonesia dikenal sebagai masyarakat

yang bersahaja, penuh kesantunan, kebersamaan. Beraneka ragam budaya yang

ada di nusantara ini juga memiliki berbagai kearifan lokal yang mampu mencegah

orang untuk berbuat hal-hal yang di luar norma atau aturan yang berlaku.
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BAB V

TIGA PILAR UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BERBUDAYA ANTIKORUPSI

“There is no odor so bad as that which arises from goodness tainted. (Tidak ada bau begitu buruk selain sesuatu yang
muncul dari tercemarnya kebaikan) – Henry David Thorean

Sasaran utama dari pendidikan Antikorupsi adalah tumbuhnya budaya Antikorupsi

(budaya integritas) di kalangan semua warga sekolah, sehingga semua warga

sekolah tersebut memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin,

tanggung jawab, kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli terhadap

penegakkan keteraturan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi merupakan bagian

dari pembangunan kepribadian dari setiap individu. Upaya tersebut merupakan hasil

dari proses pendidikan dalam arti luas. Hasil pendidikan akan berujung pada

kompetensi berpikir, kompetensi bersikap, dan kompetensi bertindak. Atau menurut

terminologi taksonomi Bloom hasil pendidikan meliputi aspek kognitif, psikomotorik,

dan afektif. Sasaran utama pendidikan anti koruspi adalah pembentukkan budaya

sekolah melalui 3 pilar, yaitu sistem manajemen sekolah, pembelajaran, dan

partisipasi publik. Peran ketiga pilar tersebut dapat digambarkan melalui diagram

berikut:



31

A. Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang Transparan,

Profesional, dan Akuntabel

1. Unsur-unsur Manajemen Sekolah

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan implementasi

kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dan sentralisasi pendidikan. Tujuan

utamanya adalah untuk memberdayakan semua komponen warga sekolah dalam

menciptakan penyelenggaraan manajemen yang profesional, transparan,

akuntabel, dan demokratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang

bermutu. Empat unsur yang terkait dengan manajemen, yaitu, pimpinan: kepala

sekolah atau pimpinan lain (Ketua Yayasan untuk sekolah swasta), pendidik,

siswa, dan komite sekolah, termasuk keluarga peserta didik.

a. Pimpinan: Kepala Sekolah dan Pimpinan Lainnya

Kepala sekolah adalah pendidik (guru) yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin

sekaligus manajer satuan pendidikan. Dalam konteks ini, kepala sekolah

merupakan tokoh utama yang harus memberdayakan semua unsur warga sekolah,

yaitu: guru, siswa, dan komite sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat

sekitar. Sebagai seorang pemimpin, maka kepala sekolah harus memiliki

kemampuan manajerial terutama untuk menyusun program atau mengambil

keputusan yang harus diterapkan dalam kelangsungan proses belajar mengajar.

Kepala sekolah juga dituntut untuk dapat memberi keteladanan dalam pelaksanaan

tugas, menyusun administrasi dan program sekolah, menentukan anggaran belanja

sekolah, dan pembagian pelaksanaan tugas, menguasai dan mampu mengambil

kebijaksanaan serta keputusan yang bersifat memperlancar dan meningkatkan

kualitas pendidikan.

b. Guru (Pendidik)

Guru yang bertugas di sekolah harus memenuhi standar kompetensi secara utuh

sehingga dia mampu membimbing dan memberikan teladan kepada siswa,

membangun komunikasi secara baik sesama guru, peserta didik dan orang tua
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siswa, serta masyarakat. Untuk merealisasikan itu, guru harus terbebas dari

perilaku-perilaku yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Guru harus

mampu bertindak jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, serta

terbebas dari perilaku penjiplakan atau plagiat karya orang lain, memanipulasi

jumlah jam mengajar, dan tindakan curang lainnya.

c. Peserta Didik

Peserta didik adalah orang yang pertama terkena dampak semua proses yang

terjadi dalam dunia pendidikan. Untuk itu, posisi peserta didik harus menjadi

subyek dalam proses pembelajaran sehingga semua kegiatan yang dilakukan di

sekolah merupakan upaya dalam memberikan layanan terbaik kepada setiap

peserta didik. Peserta didik sebagai pelaku pada setiap kegiatan sehingga

memberikan ruang kepada mereka untuk mengalami sendiri terhadap seluruh

aktivitasnya.

d. Keluarga dan Komite Sekolah

Komponen keempat yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang keberhasilan

penyelenggaraan manajemen sekolah adalah keluarga dan komite sekolah.

Keluarga peserta didik merupakan mitra bagi sekolah dalam upaya membangun

iklim pembelajaran dan manajemen yang sehat. Manajemen sekolah yang sehat

dapat dilihat dari keharmonisan hubungan antara semua komponen warga

sekolah terutama keluarga dan komite sekolah. Keluarga dan komite harus paham

nilai-nilai apa yang ditanamkan dan diberlakukan di sekolah agar tidak terjadi

“split” kepribadian anak, misalnya, ketika di sekolah anak diajari kejujuran, maka

keluarga di rumah juga harus mendukung upaya itu, akan tetapi jika keluarga

melakukan yang sebaliknya, maka anak akan mengalami kebimbangan dan akan

berpengaruh pada perkembanga jiwa/kepribadiannya.

2. Indikator Manajemen Sekolah yang Sehat

Berikut ciri-ciri atau indikator manajemen sekolah yang sehat sehingga dapat

terhindar dari praktik tindakan atau perilaku korupsi.
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Aspek Contoh Indikator Manajemen Sekolah yang Sehat

Perencanaan Memiliki visi, misi, dan tujuan yang realistis sebagai acuan dalam
penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana aksi sekolah
(RAS)
Memiliki perencanaan strategis dan rencana aksi sekolah yang
dijabarkan menjadi program kerja jangka panjang, menengah, jangka
pendek dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tiap tahunnya.
Memiliki peraturan, tata tertib, dan kode etik yang mencakup semua
kegiatan di sekolah, baik yang berhubungan dengan penyelenggaraan
manajemen maupun hal-hal teknis pembelajaran dalam rangka
mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah
Memiliki dokumen kurikulum (dokumen I dan II) yang implementatif dan
mengacu pada visi, misi dan tujuan yang diharapkan

Pengorganisasian,
kepemimpinan, dan
mekanisme kerja

Memiliki struktur oranisasi yang efisien dan efektif sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta didukung oleh sumber daya manusia
yang profesional di bidangnya
Memiliki uraian kerja yang rinci (job description) untuk setiap jabatan
dalam struktur organisasi
Setiap jabatan dalam struktur organisasi memiliki dokumen
perencanaan kerja, tata tertib, dan kode etik, serta instrumen
monitoring/evaluasi untuk mengukur ketercapaian program masing-
masing
Masing-masing pemangku jabatan menyampaikan laporan secara
berkala.
Memiliki sistem administrasi umum dan administrasi pelaporan kegiatan
yang dapat diakses setiap saat diperlukan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan
Memiliki pimpinan yang terbuka, aspiratif, dan senantiasa menerima
masukan-masukan dari semua warga sekolah dan pihak terkait.
Memiliki tim kerja teridiri dari kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga
kependidikan, perwakilan peserta didik, perwakilan orang tua/wali
peserta didik/komite sekolah untuk menyusun dan membahas program
Memiliki tim kerja yang solid dan konsisten menjalankan semua program
yang telah disepakati dan ditetapkan
Memiliki surat tugas dari pimpinan
Memiliki semua peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai
acuan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengadaan di
sekolah

Pelaksanaan dan
Implementasi

Menyusun perencanaan, program kerja, rincian program kerja (job
description), tata tertib, serta kode etik pelaksanaan semua kegiatan
untuk menghindari terjadinya penyimpangan
Melakukan sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah dan
orang tua peserta didik
Membentuk dan membangun organisasi yang profesional dengan
menempatkan orang sesuai dengan keahliannya
Semua pihak menjalankan tugasnya secara konsisten seuai dengan
perencanaan, aturan, tata tertib dan kode etik yang telah disepakati
Menyusun job/diskripsi tugas anggota tim kerja
Menyelengarakan rapat-rapat koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
(persiapan-evaluasi)
Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan perencanaan, program
kerja, jadual, aturan, tata tertib, dan kode etik yang telah disepakati.
Pimpinan menyusun surat tugas untuk setiap kegiatan sesuai dengan
kedudukan dalam struktur organisasi kegiatan sekolah
Mensosialisasikan semua aturan tentang pengadaan barang dan jasa
untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan prosedur, seperti
penyuapan, pemerasan, dan penggelembungan (mark-up) harga.
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Melaksanakan atau menjalankan semua aturan proses pengadaan
barang dan jasa secara konsiten
Tidak melakukan pengadaan barang dan jasa di luar ketentuan yang
berlaku, misalnya pengadaan seragam, buku, dan sarana lainnya yang
rentan terhadap perilaku korupsi, suap, dan penggelembungan harga.

Pengelolaan sarana
prasarana, keuangan,
Katatusahaan,
Kesiswaan

Memiliki perencanaan, pengadaan, dan perawatan sarana untuk
mendukung kelancaran pendidikan antikorupsi
Melaksanakan pengelolahan keuangan yang akuntabel dan transparan
mengacu pada PSAK 45 tentang tata cara laporan keuangan sekolah
Memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang profesional dalam
urusan ketatusahaan agar semua urusan seperti kepegawaian,
kesiswaan dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel

Pengawasan,
supervisi, dan evaluasi

Memiliki sistem, program, dan isntrumen pengawasan melekat dan
pembinaan secara berkesinambungan
Memiliki sistem administrasi pelaporan pengawasan, supervisi dan
evaluasi
Melakukan analisis hasil pemantauan/pengawasan

Akreditasi Sekolah Memberikan data dan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya
Tidak merekayasa dokumen, sarana, dan perlengkapan laboratorium
untuk kepentingan akreditasi

Setifikasi Guru Mengisi semua formulir sertifikasi sesuai dengan data yang sebenarnya
Melengkapi semua dokumen pendukung sesuai dengan aslinya
Tidak melakukan rekayasa dokumen untuk kepentingan sertifikasi
Tidak melakukan penjiplakan atau plagiat hasil karya orang lain

Tindak lanjut Memberikan penghargaan dan sanksi secara obyektif, konsisten, dan
berlaku adil.
Memiliki sistem pembinaan karier yang jelas dan obyektif untuk
menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
Memberlakukan aturan secara adil dan bijaksana kepada semua warga
sekolah

3. Integrasi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Dokumen Kurikulum

Dalam perspektif pedagogis kurikulum menjadi “konstitusi” proses belajar mengajar.

Hal ini tercermin dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Mengingat

pentingnya kurikulum sebagai titik tolak dari kegiatan belajar mengajar, urgensi yang

perlu mendapat perhatian dalam kurikulum adalah pada misi, tujuan, dan isi dari

setiap mata pelajaran yang diintegrasikan ke dalam suatu dokumen yang disebut

kurikulum. Oleh karena itu misi kurikulum berkaitan (congruence) dengan target

sistem pendidikan. Dengan demikian secara agregat isi dari kurikulum merupakan

strategi untuk mencapai misi kurikulum.
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Pada tataran misi dan tujuan, kurikulum memuat suatu arah makro tentang tujuan

pendidikan. Oleh karena itu perumusan tentang misi dan isi kurikulum tidak secara

teknis berkaitan dengan mata pelajaran, tetapi mempunyai kontekstual lingkungan

kebijakan. Louisa May Alcot (1832–88) kurikulum tidak secara spesifik merujuk pada

mata pelajaran. “Her curriculum was not academic; it consisted of the complex art of

learning to love and survive, despite whatever troubles came her daughters’ way,

especially her own absence. (Palmer, 2001: 147).

Kurikulum tidak steril dari kejadian yang terjadi di luar ranah pendidikan. Kondisi

politik, sosial, dan perkembangan pergaulan internasional menjadi pertimbangan

dalam penentuan misi dan isi kurikulum. Di satu pihak, hal ini menjadikan penetapan

misi dan isi kurikulum menjadi complicated, di lain pihak hal ini merupakan

keharusan karena pendidikan mengantarkan manusia untuk tidak berpola pikir

sempit (narrow minded). Manusia berpendidikan mempunyai kemampuan analitik

terhadap lingkungan sekitar. Dengan kemampuan analitik pemahaman mengapa

suatu kejadian dapat terjadi, bagaimana kejadiannya, dan dalam konteks apa

kejadian tersebut terjadi memberikan suatu wawasan kepada manusia terpelajar

untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan kemampuan analitik ini

menjadikan setiap manusia dalam menentukan keputusan yang menyeluruh

(comprehensive judgment) tentang kehidupan baik dalam dimensi harmonis maupun

orientasi ke depan. Pendidikan memang bukan merupakan dogma, tetapi suatu

ajaran yang diterima dan diadopsi berdasarkan nalar melalui suatu komunikasi

argumentatif antara pemberi dan penerima. Hasilnya penerima dapat menata ulang

sistem keyakinannya. Bagi pemberi informasi tentang suatu ajaran, komunikasi ini

menjadi umpan balik bagi pengayaan substansi ajaran dan perbaikan strategi

penyampaian.

Misi, tujuan, sampai dengan isi kurikulum berdasarkan pada argumentasi philosophy

of experiential education memberikan pengalaman kognitif sampai dengan

pengalaman bertindak dalam realitas kehidupan sosial yang pasti akan dialami oleh

setiap peserta didik ketika mereka masih dalam bangku sekolah sampai dengan

mereka dewasa nanti. Aliran ini didasarkan pada argumentasi John Dewey yang

mengemukakan pendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses untuk

menjadi setiap peserta didik mempunyai nalar sebagai dasar untuk bertindak. Hal ini
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dirumuskan oleh Itin (1999: 92) sebagai berikut: “It was insufficient to simply know

without doing, and impossible to fully understand without doing”.

Misi, tujuan, dan isi kurikulum diharapkan juga memberikan indikasi dan pedoman

baik bagi guru sebagai sumber dari ajaran dan peserta didik sebagai penerima

ajaran untuk mentransformasi ke dalam pengalaman hidup. Proses transformasi

merupakan proses metaphora materi pelajaran setiap mata pelajaran ke dalam

suatu pengalaman yang dapat menjadi suatu pre-requisite dalam penentuan topik-

topik pembelajaran dari setiap mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum yang

berlaku.

Sebagai refleksi sekaligus sebagai harapan tentang arah hasil pendidikan,

perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa hasil pendidikan tidak

semata-mata pada prestasi akademik. Ketika Howard Gardner memperkenalkan

konsep emotional quotient yang dikenal dengan singkatan EQ pada era tahun 1980-

an, maka berbagai konsep seperti spritual quotient yang dikemukakan oleh para

ulama dan tokoh agama, serta financial quotient yang diusulkan oleh kalangan

perbankan menjadi pusat perhatian dunia pendidikan. Baik spritual maupun financial

quotient pada dasarnya mengkaitkan bagaimana kemampuan intelektual

direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mempunyai pemahaman

yang baik di bidang spiritual mempunyai cara yang lebih efektif dalam menjalan

kehidupan beragama. Agama tidak saja dianggap sebagai suatu ajaran untuk

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan individu kepada Tuhan Yang Maha Esa,

tetapi juga sebagai sarana dan dasar untuk membina hubungan antar manusia

dalam berbagai aspek kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik).

Dalam konteks spiritual quotient agama tentu saja tidak dianggap sebagai dogma,

maka agama juga memberikan aspirasi dan pegangan kepada setiap pemeluknya

untuk menentukan orientasi ke depan. Perkembangan Bank Syariah misalnya,

merupakan contoh tentang bagaimana spritual quotient mendasari program

perbankan.

Dalam konsep yang berbeda, namun dengan arah yang sama, financial quotient juga

merupakan strategi untuk mendekatkan kemampuan keuangan yang dipelajari di

lembaga pendidikan dengan perilaku efisien dan efektif dalam penggunaan uang.
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Inisiatif ini telah dimulai oleh Bank Indonesia melalui program pendidikan keuangan.

Realisasi program ini adalah program “Ayo Menabung” dengan sasaran pada saat ini

adalah peserta didik jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dari enam kota ibu kota

provinsi yaitu: Medan, Bandung, Banjarmasin, Makassar, Surabaya, dan Semarang.

Sasaran jangka panjang dari program pendidikan keuangan tidak hanya

menggalakkan anggota masyarakat untuk menabung tetapi untuk menjadikan

masyarakat yang tidak konsumtif. Implikasinya tidak saja pada akumulasi dana yang

tersedia pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat negara. Mengadakan kantin

kejujuran di sekolah juga merupakan hal penting untuk melatih dan membangkitkan

harga diri untuk selalu berlaku jujur dan adil serta tidak korup.

Diberlakukannya desentralisasi pendidikan melalui konsep “Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)” mempunyai implikasi pendelegasian otonomi pedagogis kepada

guru. Dalam konteks ini pemerintah tidak menentukan kurikulum yang berlaku di

setiap sekolah. Mekanisme pemberlakukan kurikulum adalah dengan menggunakan

pendekatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan pendekatan

ini, sekolah yang menentukan kurikulum yang akan digunakan oleh sekolahnya.

Guru merupakan pihak yang paling berwenang untuk menentukan kurikulum apa

yang akan dipakai pada tingkat sekolah. Peran kepala sekolah memfasilitasi

bagaimana guru mengartikulasikan kurikulum tersebut ke dalam strategi mengajar

dan memberikan dukungan manajerial kepada setiap guru yang mengajar di sekolah

tersebut. Dalam hal ini peran pemerintah (pusat) meliputi penetapan pedoman yang

disebut standar kompetensi lulusan dan standar isi; serta memberikan jaminan

kualitas (quality assurance) bahwa setiap kurikulum sekolah dapat menjamin mutu

pelayanan pendidikan di setiap sekolah.

Dengan demikian, kurikulum merupakan bagian terpadu dari sistem manajemen

sekolah yang terkait dengan perencanaan semua kegiatan di sekolah, baik yang

diselenggarakan melalui proses pembelajaran maupun melalui pembiasaan dan

budaya sekolah. Terkait dengan implementasi melalui kurikulum, Pendidikan

Antikorupsi (PAK) menjadi bagian atau salah satu bentuk dari Pendidikan Karakter.

Untuk itu, dalam menyiapkan dokumen kurikulum, setiap satuan pendidikan perlu

menyusun perencanaan dan pengembangan kurikulum melalui tahapan sebagai

berikut:
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 Membangun komitmen seluruh warga sekolah, komite dan masyarakat sekitar

untuk melaksanakan Pendidikan Antikorupsi di sekolah;

 Melakukan analisis konteks untuk menetapkan sumber daya, dan sarana yang

diperlukan, nilai-nilai dan indikator yang dikembangkan serta prosedur penilaian

keberhasilan;

 Merumuskan visi, misi, tujuan dalam menuju sekolah berbudaya Antikorupsi;

 Menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Aksi Sekolah (RAS);

 Menyusun dokumen 1 dan dokumen 2 kurikulum yang merefleksikan semua

kegiatan yang dilakukan di sekolah yang mengarah pada proses pembudayaan

pendidikan karakter dan antikorupsi;

 Menjabarkan kalender pendidikan yang memuat semua program dan kegiatan

sekolah, baik kegiatan pembelajaran, pembiasaan/pembudayaan melalui

kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan mandiri, kegiatan spontan dan

terprogram;

 Evaluasi Diri Sekolah (EDS) terhadap semua program-program yang diterapkan di

sekolah.

4. Langkah-Langkah Integrasi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Penyusunan Dokumen

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Sebagai kurikulum operasional yang disusun dan ditetapkan oleh kepala satuan

pendidikan bersama komite sekolah, KTSP diharapkan dapat menjawab segala

kebutuhan dan potensi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal penyelenggaraan

pendidikan Antikorupsi, semua komponen dalam kurikulum harus saling terkait satu

sama lain. Kurikulum merupakan satu kesatuan yang utuh mulai dari pendahuluan,

tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, dan kalender pendidikan.

a. Merumuskan Pendahuluan

Bagian pendahuluan memuat latar belakang atau rasional yang diperoleh dari hasil

analisis hubungan antara kebijakan sebagai landasan penyusunan, prinsip-prinsip

penulisan kurikulum, dan acuan operasional dengan kondisi nyata yang ada di

satuan pendidikan yang bersangkutan. Analisis tersebut dilakukan melalui berbagai
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strategi dan pendekatan, misalnya analisis SWOT untuk mengkaji segala kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan.

Dengan demikian, kurikulum yang disusun betul-betul mengacu kepada kebutuhan

satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka memberikan layanan prima

kepada peserta didik. Rasional yang disusun dapat diarahkan ke pembentukan

karakter peserta didik yang didalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

Analisis konteks akan memberikan gambaran obyektif mengenai segala sesuatu

tentang sekolah yang bersangkutan, seperti tentang kondisi peserta didik, pendidik

dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, program-program, peluang dan

tantangan yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar, komite sekolah/dewan

pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja,

sumber daya alam dan sosial budaya.

b. Menjabarkan Tujuan Pendidikan

Kesimpulan yang dirumuskan pada latar belakang atau rasional menjadi dasar untuk

merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, dan program-program sekolah secara

menyeluruh. Dengan demikian, antara kebutuhan dan upaya yang dilakukan

disekolah menjadi sejalan, yaitu mempersiapkan peserta didik yang cerdas, dan

berakhlak mulia. Rumusan visi, misi, tujuan, strategi dan program sekolah yang

diperoleh dari kesepakatan bersama semua warga sekolah tidak dan terlepas dari

tujuan pendidikan secara keseluruhan, tujuan jenjang pendidikan, dan tujuan untuk

setiap satuan pendidikan.

c. Menjabarkan Struktur dan Muatan Kurikulum

Struktur dan muatan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran, muatan lokal, dan

pengembangan diri harus dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan operasional

melalui penghitungan beban belajar dan strategi pencapaian ketuntasan belajar.

Semua jenis kegiatan baik melalui pembelajaran semua mata pelajaran (termasuk

muatan lokal), dan pengembangan diri, serta berbagai kegiatan sekolah lainnya

perlu diuraikan secara rinci sehingga nilai-nilai pendidikan antikorupsi dapat

dintegrasikan pada kegiatan-kegiatan yang relevan. Semua ini bermuara pada

penginternalisasian nilai-nilai tersebut sehingga pada gilirannya akan menjadi bagian
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kepribadian peserta didik. Peserta didik menjadi terbiasa yang akhirnya menjadi

budaya, yaitu budaya antikorupsi.

d. Menjabarkan Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan

sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan

masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat

dalam Standar Isi.

Kalender pendidikan memuat keseluruhan kegiatan yang berlangsung di sekolah.

Hal-hal yang dilakukan di sekolah dalam rangka mendukung pembelajaran dan

pengembangan diri, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran

tidak berlangsung, mulai dari proses awal penerimaan peserta didik baru,

pelaksanaan pembelajaran, pembudayaan melalui berbagai pembiasaan seperti

kegiatan pada masa jeda di saat guru mengisi rapor dan sebagainya. Semua

kegiatan harus tergambar dalam kalender Pendidikan .

e. Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Penyusunan silabus dan RPP mengacu kepada standar proses dan panduan dari

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Silabus dan RPP merupakan

perencanaan yang harus dipersiapkan guru sebelum pembelajaran berlangsung.

Dalam perencanaan tersebut sudah harus tergambar semua kegiatan yang akan

dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran nanti.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi sangat mungkin diintegrasikan melalui mata

pelajaran dengan memperhatikan keterkaitan secara langsung antara materi,

kompetensi dasar, indikator dan kegiatan pembelajaran, serta proses evaluasi

dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Pengintegrasian dapat dilakukan pada

saat menjabarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) menjadi

indikator, dan/atau pada kolom pembelajaran, dan/atau penilaian.
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Alur Proses Integrasi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Penyusunan Kurikulum

Contoh Indikator Nilai Antikorupsi yang Diintegrasikan dalam Dokumen Kurikulum

Komponen Kurikulum Contoh Indikator

Latar belakang, tujuan
pengembangan
kurikulum, prinsip
pengembangan
kurikulum

Memberikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan kurikulum
dengan menyertakan landasan yuridis dan teoritis tentang pendidikan
antikorupsi
Menyajikan data dan informasi hasil analisis konteks (landasan empiris)
Menyatakan secara eksplisit alasan mengapa perlu pengintegrasian nilai-
nilai antikorupsi di satuan pendidikan

Tujuan pendidikan, visi,
misi sekolah, dan tujuan
sekolah

Menggambarkan hubungan yang jelas dan sinkron antara tujuan
pendidikan menurut undang-undang, visi, misi, dan tujuan sekolah
Rumusan visi dan misi mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi

Struktur dan muatan
kurikulum

Mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam bahan ajar yang relevan
pada setiap mata pelajaran
Mengintegrasikan nilai-nilai Antikorupsi dalam mata pelajaran muatan
lokal dan pengembangan diri

Kalender pendidikan
(kegiatan awal tahun
pelajaran, kegiatan di
sepanjang tahun
pelajaran, dan akhir
tahun pelajaran)

Memuat program dan jadual kegiatan yang dilakukan pada saat awal
tahun pelajaran, misalnya, sosialisasi peraturan, tata tertib sekolah
kepada peserta didik baru
Pernyataan komitmen bersama antara semua warga sekolah untuk
mentaati semua aturan dan tata tertib sekolah
Pernyataan kontrak belajar antara pendidik dengan peserta didik dan
disampaikan kepada orang tua
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Memuat semua program dan jadual kegiatan yang dilakukan terkait
dengan pembelajaran mata pelajaran seperti kegiatan tatap muka,
penugasan terstruktur, dan penugasan mandiri tidak terstruktur

Memuat program dan jadual kegiatan yang dilakukan melalui
pembelajaran muatan lokal
Memuat program dan jadual kegiatan pengembangan diri yang dilakukan
melalui kegiatan pembiasaan, terprogram dan spontan, misalnya saat
upacara peringatan hari besar nasional dan peringatan hari bersejarah
lainnya, kegiatan pada saat peserta didik selesai melaksanakan ujian
akhir semester, dan kegiatan lain yang relevan
Memuat program dan jadual kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik
pada saat libur akhir semester dan libur akhir tahun pelajaran.

Silabus Memuat komponen silabus secara lengkap
Melakukan analisis SK dan KD sebelum menjabarkannya ke indikator dan
pembelajaran
Mengintegrasikan dan/atau menambahkan nilai-nilai antikorupsi pada
materi, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian yang relevan
Menggambarkan skenario pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai
Antikorupsi sesuai dengan tututan SK dan KD (kegiatan pendahuluan, inti,
dan penutup)
Melampirkan instrumen penilaian yang mencakup tiga ranah, yaitu
kognitif, psikomotor, dan afektif

RPP Menguraikan secara lebih rinci tentang kegiatan yang harus dilakukan
dalam proses pembelajaran (kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup)
Menyiapkan atau melampirkan rubrik dan catatan anekdot (anecdotal
record) penilaian sebagai dasar untuk memberikan justifikasi terhadap
perkembangan sikap dan perilaku peserta didik
Menyiapkan lembaran penilaian perilaku yang digunakan oleh guru pada
saat melakukan pengamatan terhadap kegiatan peserta didik baik secara
mandiri maupun kelompok, misalnya pada saat praktikum di laboratorium,
diskusi, atau tugas-tugas individu.
Menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kecurangan yang mungkin
dilakukan oleh peserta didik baik pada saat mengerjakan tugas mandiri,
kelompok, maupun pada saat ulangan
Menyiapkan/melampirkan lembaran administrasi untuk
mendokumentasikan semua hasil-hasil penilaian terhadap perkembangan
peserta didik
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Contoh Penggalan Silabus yang Mengintegrasikan Nilai-nilai Antikorupsi

Nama Sekolah : SMA Swadaya Pangkalpinang
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas / Program : X / Umum
Semester : 1 (satu)
Standar Kompetensi : 1. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia,

kelangkaan dan sistem ekonomi

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian

Alokasi

Waktu

(menit)

Sumber/

Bahan/ Alat

1.1.Mengidentifikasi
kebutuhan
manusia

Kebutuhan Manusia
 Pengertian Kebutuhan
 Macam-macam kebutuhan

 Mencari informasi
tentang pengertian
kebutuhan manusia
melalui berbagai
macam sumber.

 Mengidentifikasi
bermacam-macam
kebutuhan manusia
di daerah setempat.

 Mendiskusikan
kebutuhan manusia
di daerah setempat
yang paling
dominan

 Mengamati
gambar/video
tentang cara
manusia memenuhi
kebutuhnnya

 Mendeskripsikan
pengertian kebutuhan.

 Mengidentifikasi
bermacam-macam
kebutuhan manusia

 Memberikan contoh-
contoh sikap
kesederhanaan
dalam pemenuhan
kebutuhan sehari-
hari.

 Menerapkan hidup
sederhana baik di
sekolah dan di
rumah

Kuis, pertanyaan
lisan, ulangan,
Tugas Individu,
Tugas Kelompok

Contoh kriteria
penilaian sikap
sederhana dalam
kehidupan: Tampil
apa adanya, tidak
pamer

2x45’ Ekonomi
SMA Jilid 1,
Buku
Sekolah
Elektronik
dan penerbit
lain yang
relevan
Berita koran,
radio, TV

Mengetahui Pangkal Pinang, 17 April 2012
Kepala Sekolah

(Drs. Binsar Nababan) (Lestari, S.E.)

f. Menyiapkan Dokumen Penilaian

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan

secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang

bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian pencapaian kompetensi peserta

didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes

dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran

sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan

portofolio, dan penilaian diri.

Sesuai dengan aturan yang dimuat dalam standar penilaian dan panduan

penyusunan KTSP, untuk melakukan pembinaan sikap dan mengukur tingkat
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keberhasilan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan, perlu

dilakukan hal-hal berikut:

 Menyusun indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati

 Mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi yang akan dikembangkan kepada

indikator pencapaian kompetensi dan kegiatan pembelajaran yang relevan

dengan memperhatikan karakteristik masing-masing mata pelajaran dan

kegiatannya.

 Menyusun berbagai instrumen penilaian, terutama yang bersifat observasi,

produk, unjuk kerja dan portofolio

 Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator

 Melakukan analisis hasil penilaian dan mempersiapkan rencana tindak lanjut

berdasarkan hasil penilaian

 Melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil penilaian, misalnya memperbaiki

proses, teknik pembelajaran dan pembinaan langsung kepada peserta didik

ketika mengalami permasalahan dalam pencapaian indikator yang kita harapkan.

Teknis pelaksanaan penilaian diuraikan secara lengkap pada Bab VI, tentang

penilaian.

Contoh alat Penilaian Kinerja yang mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam

kegiatan Praktikum:

Nama Siswa : ........................................................

Kelas : .......................................................

No ASPEK/KINERJA YANG DIHARAPKAN
Penilaian

Keterangan
Ya Tidak

I. PERSIAPAN PRAKTIKUM
1. Mendata alat/bahan yang akan digunakan
2. Membawa perlengkapan praktikum (alat/bahan yang

ditugaskan)
3 Memakai jas lab dan berpenampilan rapi

II.SELAMA KEGIATAN PRAKTIKUM
A. Menggunakan alat dan bahan

3 Mengambil bahan dengan rapi, tidak berceceran
4 Mengambil bahan praktikum sesuai kebutuhan
5 Mengoperasikan alat dengan benar
6 Menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur praktikum
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B. Kemauan, Keterampilan Mengamati, Menganalisis
dan menyimpulkan Hasil Praktikum

7 Memfokuskan perhatian pada kegiatan praktikum/tidak
mengerjakan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan
prosedur praktikum

8 Memiliki minat/interes terhadap aktivitas praktikum
9 Terlibat secara aktif dalam kegiatan praktikum
10 Mengamati hasil praktikum dengan cermat
11 Menafsirkan hasil pengamatan dengan benar
12 Mencatat data sesuai dengan fakta yang sebenarnya
13 Menyajikan data secara sistematis dan komunikatif
14 Menganalisis data secara sistematis
15 Membuat kesimpulan yang sesuai dengan hasil

praktikum
III. KEGIATAN AKHIR PRAKTIKUM

1 Membersihkan alat yang telah dipakai
2 Membersihkan meja praktikum dari sampah dan bahan

yang telah dipakai
3 Mengembalikan alat ke tempatnya semula dalam

keadaan kering
4 Mematikan lampu yang sudah tidak digunakan

B. Integrasi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan pendidikan Antikorupsi, peran pendidikan harus dipahami

sebagai peran transferring dan transforming. Peran transferring menekankan pada

peningkatan kemampuan kognitif. Dalam transferring peran pendidikan mentransfer

pengetahuan dari sumber ilmu pengetahuan (guru, buku teks, dan sumber balajar

lainnya) kepada peserta didik subagai subyek belajar. Di lain pihak peran

transforming menekankan pada transformasi nilai-nilai yang terkandung pada

berbagai mata pelajaran maupun berbagai kegiatan lain seperti pembiasan,

pengembangan diri, ekstrakurikuler, termasuk pengelolaan manajemen yang

profesional, transparan, dan akuntabel.

Penyelenggaraan manajemen yang transparan, profesional, dan akuntabel menjadi

pilar pertama yang harus diwujudkan apabila sekolah ingin membangun budaya

Antikorupsi. Proses pengembangan kompetensi dan perilaku peserta didik tidak

terlepas dari kinerja manajemen sekolah. Dikatakan demikian karena sekolah

sebagai satuan manajemen kinerjanya dipengaruhi oleh perilaku administratif,

perilaku pedagogis, dan karakter peserta didik itu sendiri. Perilaku administratif yang

profesional, transparan, dan akuntabel, serta didukung oleh perilaku pedagogis dari

para pendidik akan mampu menciptakan mekanisme transfer ilmu dan transformasi

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terkait dengan pendidikan antikorupsi,
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satuan kompetensi dan perilaku tersebut berwujud atau berupa sikap dan

kepribadian peserta didik yang memiliki integritas sehingga mampu menolak,

menghindar, mengawasi serta mencegah terjadinya perilaku atau tindak korupsi

kelak di kemudian hari. Penyelenggaan manajemen yang transparan, profesional,

dan akuntabel menjadi pintu masuk (entry-points) dari kesuksesan penyelenggaraan

pendidikan Antikorupsi. Pemikiran tersebut dapat digambarkan melalui diagram di

bawah ini:.

Sistem pembelajaran yang dimaksud adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam

upaya memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik baik di dalam kelas

maupun di luar kelas, baik melalui mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri

maupun melalui kegiatan lain. Dan yang terpenting dari semua itu adalah

keteladanan (panutan) dan pembiasaan yang konsisten dari para pendidik sebagai

orang yang paling dekat dengan peserta didik di sekolah.

Sejalan dengan pendidikan karakter, pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan melalui

tiga cara, yaitu: integrasi melalui mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan

diri.
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KTSP

1. Integrasi dalam
mata pelajaran
yang ada

 Memasukkan komitmen kejujuran, kedisiplinan, tanggung
jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

 Semua guru menyusun dan memiliki perencanaan
pembelajaran: silabus, RPP, dan perencanaan kegiatan
lainnya dengan memperhatikan nilai-nilai karakter yang
ditanamkan, misalnya kejujuran.

 Guru menghindari pembajakan/penjiplakan/plagiat dalam
penyusunan silabus dan RPP

2. Mata Pelajaran
dalam Mulok

 Ditetapkan oleh sekolah/daerah
 Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah

3. Kegiatan
Pengembangan
Diri

a. Pembudayaan & Pembiasaan:
Pengkondisian, Kegiatan rutin, Kegiatan spontan,
Keteladanan,

b. Kegiatan Terprogram Melalui:

 Ekstrakurikuler, a.l. : Pramuka; PMR; UKS; KIR; Olah
raga; Seni; OSIS

 Bimbingan Konseling, a.l. : Pemberian layanan bagi
anak yang mengalami masalah

1. Integrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran

Setiap mata pelajaran mempunyai muatan eksplisit dan implisit. Muatan eksplisit

berupa ilmu pengetahuan yang arahnya meningkatan kampuan berfikir peserta didik.

Muatan implisit meningkatkan daya sensitivitas peserta didik terhadap lingkungan

mereka. Misal pada mata pelajaran Matematika mengajarkan tentang urutan angka

dari angka 1 (satu) sampai dengan tak terbatas. Secara fisik angka 1 (satu) berada

posisi lebih dulu daripada posisi angka 2 (dua), demikian seterusnya angka 2 berada

posisi lebih dulu daripada angka 3 (tiga). Kandungan nilai dari posisi angka ini

adalah disiplin dalam mengantri. Mereka yang datang nomor 1 satu harus mendapat

giliran untuk dilayani lebih dulu dibanding dengan mereka yang datang pada nomor

dua. Demikian juga mereka yang datang nomor 2 harus mendapat pelayanan lebih

dulu daripada mereka yang datang pada urutan ke-3.

Pada mata pelajaran Agama dan Kewarganegaraan peran transferring ke

transforming relatif lebih eksplisit dibanding pada mata pelajaran lainnya seperti
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Matematika atau IPA. Pada mata pelajaran Agama pelajaran menjalankan ibadah

sangat jelas arahnya yaitu mengajarkan tata cara melakukan ibadah dan

memerintahkan setiap umat beragama. Dalam konteks yang berbeda tetapi dengan

tujuan yang sama, pelajaran tentang hak kewajiban warga negara dalam mata

pelajaran Kewarganegaraan, tidak hanya menjelaskan definisi dan uraian tentang

hak dan kewajiban warga negara tetapi juga menganjurkan kepada peserta didik

untuk mengikuti aturan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Meskipun ada dua peran pendidikan, tetapi dalam proses belajar mengajar tidak

terjadi secara berurutan, tetapi terjadi secara bersamaan (simultan). Peran

pendidikan tersebut dapat diorganisasikan dalam kurikulum, pengajaran, dan

penilaian. Pemikiran di atas dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini.

Terkait dengan pendidikan antikorupsi, setiap satuan pendidikan dapat

mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dalam rangka menerapkan penanaman

nilai-nilai budaya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif. Hal ini dapat

dilakukan sejak guru mengawali pembelajaran, selama proses berlangsung,

pemberian tugas-tugas mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan secara individual

maupun berkelompok, serta penilaian proses dan hasil belajar.

Kegiatan pembelajaran adalah realisasi dari perecanaan yang telah disusun dalam

bentuk silabus dan RPP. Artinya, semua proses yang terjadi selama kegiatan

pembelajaran berlangsung, harus sudah direncanakan dengan baik, termasuk

evaluasinya. Dengan demikian, nilai-nilai yang relevan dapat diintegrasikan secara

langsung dalam proses. Guru perlu memilih nilai-nilai tertentu yang betul-betul

relevan dengan materi, proses, dan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain,
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pengintegrasian nilai-nilai Antikorupsi dalam pembelajaran jangan sampai

menimbulkan kesan pemaksaan.

Di beberapa sekolah, di hari-hari tertentu, 30 menit sebelum pembelajaran di mulai

diadakan berbagai kegiatan, seperti: membaca kitab suci secara bersama-sama,

peserta didik berceramah dengan tema keagamaan sesuai dengan kepercayaan

masing-masing dalam beberapa bahasa (bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan

bahasa daerah, serta bahasa asing lainnya); kegiatan ajang kreatifitas seperti:

menari, bermain musik dan baca puisi untuk melatih diri berdisiplin, bekerja keras,

kejujuran atau sportifitas dalam berkompetisi. Ada juga yang melakukan refleksi

(masa hening) selama kurang lebih 5 menit.

Dalam rangka pembiasaan, di berbagai sekolah juga dilakukan pelaksanaan ibadah

dengan memanfaatkan waktu istirahat, di sore hari setelah jam pelajaran usai

dilakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang relevan yang

dipilih oleh sekolah. Namun untuk kegiatan ekstrakurikuler, ada sekolah yang

mengkhususkannya pada hari sabtu dari pagi sampai siang. Untuk di PAUD/TK,

anak dibiasakan untuk saling menyapa, mengucapkan salam ketika bertemu

sesama teman dan/atau guru, beberapa orang guru menyambut peserta didik

dengan sapaan, senyum dan salaman.

a. Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang

ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik

untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan untuk selalu

hadir terlebih dahulu di dalam kelas sebelum pembelajaran di mulai, terutama pada

saat jam pertama di mulai. Artinya, guru tidak boleh terlambat karena perilaku guru

akan menjadi teladan bagi peserta didik. Proses ini akan mengkondisikan peserta

didik untuk selalu disiplin. Ini harus menjadi komitmen bersama. Jika guru terpaksa

terlambat oleh karena alasan tertentu, guru harus menjelaskan secara terus terang

mengapa dia terlambat.

Sebelum memulai memberikan materi pelajaran (lebih kurang 5 menit pertama),

setiap guru diharapkan selalu memberikan motivasi dan membangkitkan semangat
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kepada siswa untuk melakukan nilai-nilai yang baik dan anti korupsi. Kebiasan ini

nantinya akan menjadi tradisi dan akhirnya akan ternkulturasi dalam diri siswa.

Sebagaimana biasa, kegiatan pendahuluan ini juga dapat diawali dengan membaca

doa, menyampaikan kontrak belajar hari ini, memberikan motivasi kepada peserta

didik agar selalu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri,

adil, berani, dan peduli. Agar selalu menarik bagi peserta didik, guru diharapkan

mampu menggunakan berbagai cara, misalnya nilai-nilai tersebut disampaikan

secara bergantian yang dikemas dalam cerita-cerita yang menarik dan bersifat

memotivasi.

b. Kegiatan inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara

sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Dalam kegiatan inti guru dapat menanamkan nilai-nilai yang relevan dengan

pembelajaran saat itu, misalnya pada saat pembelajaran praktikum, kepada peserta

didik selalu ditanamkan disiplin dalam mengikuti prosedur yang benar, bertanggung

jawab dalam membereskan semua peralatan setelah digunakan, serta jujur dalam

mencatat data/pelaporan. Demikian juga ketika ada kegiatan diskusi, guru selalu

menanamkan bagaimana cara penyampaikan pendapat yang baik, menghargai

pendapat orang lain dan sebagainya. Pada kegiatan penugasan, guru selalu

mengingatkan peserta didik agar mengutamakan hasil terbaik, kerja keras sampai

tuntas, mengerjakan tugas individu secara mandiri, jujur dan penuh tanggung jawab,

peserta didik juga dikondisikan agar berani menyampaikan jika terjadi kecurangan,

melatih diri untuk bekerjasama, dan adil pada saat kerja kelompok dan sebagainya.

Selama proses pembelajaran berlangsung, guru selalu mengamati sikap dan

perilaku peserta didik dan mencatat dalam lembaran tertentu (misalnya daftar check-

list) terkait dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Kondisi tersebut dapat terjadi
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apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada

kegiatan peserta didik.

c. Kegiatan penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan,

penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Pada akhir pembelajaran guru

dapat menyimpulkan hasil yang diperoleh selama pembelajaran tersebut, atau

mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi diri mengambil hikmah dari semua

proses yang telah dijalankan. Jika pada akhir pembelajaran ada evaluasi dalam

bentuk ulangan, kepada peserta didik selalu ditanamkan sifat jujur, disiplin,

tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, berani, dan peduli.

Contoh Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi melalui Mata Pelajaran

Mata Pelajaran Kelas/S
MST

KD Contoh
Indikator

Contoh Kegiatan
Pembelajaran

Contoh Sasaran
Penilaian Afektif

Bahasa Indonesia IV/1
Menemukan pikiran
pokok teks agak
panjang (150-200
kata) dengan cara
membaca sekilas

Menarik
kesimpulan dari
sebuah cerita

Mendengarkan secrita tentang :

“kisah seorang anak yang berani
menolak ajakan untuk berbohong
oleh teman/kakak/saudara,
misalnya seorang yang diajari
untuk memanipulasi harga kue
yang sebenarnya hanya Rp.500,-,
namun ketika melaporkan ke
orang tuanya menjadi Rp. 1.000,-“

Sikap atau respon
pada saat
mendengarkan cerita
teman

Menghargai
pendapat teman

Catatan tentang
perkembangan
perilaku anak dalam
hal kejujuran

IPS VII/2 Mendeskripsikan
kegiatan pokok
ekonomi yang
meliputi kegiatan
konsumsi,
produksi, dan
distribusi
barang/jasa

Menungkapkan
berbagai alasan
mengapa
manusia
mengkonsumsi
sesuatu

Terampil dalam
melakukan
pengamatan
lapangan

Membuat
laporan
pengamatan
lapangan

Mempresentasik
an hasil
pengamatan

Mendiskusikan berbagai cara dan
alasan manusia mengkonsumsi
sesuatu

Membuat diagram alur hubungan
antara proses produksi, distribusi,
dan konsumsi

Mendiskusikan hal-hal yang harus
dihindari dalam mengkonsumsi
sesuatu

Mengamati dan mendiskusikan
berbagai contoh nyata adanya
penyimpangan prosedur dalam
proses produksi, distribusi dan
konsumsi

Mendiskusikan berbagai upaya
untuk mengantisipasi
penyimpangan prosedur dalam

Mengerjakan tugas
sesuai dengan
prosedur yang
diberikan guru

Membuat laporan
sesuai dengan fakta
yang sebenarnya
(tidak memanipulasi/
merekayasa data)

Tidak
menjiplak/menyonte
k hasil karya orang
lain

Menyelesaikan tugas
dengan tuntas dan
tepat waktu sebagai
tanda bahwa mereka
berdisplin dan
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Menghindari
perilaku
konsumtif
(sederhana)

proses produksi, distribusi, dan
konsumsi

membuat laporan tentang
berbagai contoh perilaku
konsumtif yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari di
lingkungan sekitar

bertanggung jawab

Ekonomi X/2
Mendeskripsikan
pengertian harga
dan jumlah
keseimbangan

Menjelaskan
hubungan antara
harga dan
keseimbangan

Mengantisipasi
kemungkinan
perekayasaan/
manipulasi harga

Menghitung cara
mendapatkan
keuntungan
dengan cara
yang wajar
(jujur)

Mendiksusikan berbagai
strategi dan mekanisme
penetapan harga pokok dan
penjualan

Melakukan pengamatan dan
diskusi tentang berbagai faktor
yang menyebabkan
kemungkinan terjadinya
penyimpangan prosedur dalam
penetapan harga jual/beli

Ketelitian dan
kecermatan dalam
melakukan
penghitungan

Tanggung jawab,
disiplin, cermat
dan jujur dalam
menyelsaikan
tugas-tugas yang
diberikan guru

2. Melalui Muatan Lokal

Mata pelajaran muatan lokal juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atau

membudayakan perilaku Antikorupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggali

nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang ada hubungan dengan perilaku

Antikorupsi, misalnya nilai-nilai tentang kehidupan yang harmonis yang menjunjung

tinggi kejujuran, disiplin, kerja keras dan sebagainya. Untuk itu, sekolah perlu

melakukan analisis konteks sehingga sekolah dapat memilih nilai-nilai kearifan lokal

yang relevan. Hasil analisis konteks tersebut dijadikan dasar untuk menyusun

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan lokal yang dipilih.

Contoh Indikator Nilai Antikorupsi yang Diintegrasikan dalam Kegiatan Pembelajaran

dan Muatan Lokal

Kegiatan Contoh Indikator

Kegiatan Pendahuluan Sebelum masuk kelas di awal pembelajaran atau setelah istirahat,
guru membiasakan anak untuk antri dengan tertib dan berbaris rapih
sebelum masuk kelas
Guru memberikan contoh keteladan dengan hadir terlebih dulu di
sekolah dan di kelas
Guru memulai kegiatan belajar tepat waktu (teladan kedisiplinan)
Membaca doa bersama dan mengingatkan peserta didik untuk selalu
jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri dan seterusnya
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Penyampaian komitmen (kontrak belajar) oleh guru kepada peserta
didik mencakup tujuan yang akan dicapai, proses yang harus diikuti
dan penilaian

Kegiatan Inti Kegiatan inti menerapkan nilai-nilai antikorupsi yang relevan dengan
pembelajaran, misalnya pada saat melakukan praktikum, guru
mengingatkan peserta didik agar selalu jujur dan disiplin, atau
dimasukan dalam materi pelajaran bagi mata pelajaran yang relevan
seperti di Bahasa menggunakan teks “Jangan Berbohong”, “Jangan
Berbuat Curang”
Menerapkan pembelajaran aktif untuk mendorong terbangunnya sikap
dan perilaku peserta didik dalam menguasai kompetensi secara utuh
Peserta didik mengerjakan tugas-tugas mandiri terstruktur dan tugas
mandiri tidak terstruktur dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi
seperti, jujur (tidak menyontek, tidak menjiplak/plagiat), mandiri,
kerjasama, adil, dan bertanggung jawab
Peserta didik mengerjakan tugas-tugas kelompok secara adil,
kerjasama, dan bertanggung jawab
Peserta didik menyerahkan tugas tepat pada waktunya
Membiasakan peserta didik untuk kerja keras sampai tuntas dalam
mengerjakan tugas baik tugas mandiri maupun kelompok (menghindari
cara-cara instan dalam mengerjakan sesuatu)
Sekolah menyiapkan berbagai sarana dan media belajar yang
mendukung terlaksananya penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada
peserta didik.
Guru menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, misalnya
menggunakan berita-berita di media massa, kegiatan keseharian yang
mendukung terlaksanannya penanaman nilai-nilai Antikorupsi
Guru menyusun bahan ajar yang relevan dengan penanaman nilai-nilai
Antikorupsi yang terdapat di lingkungan sekitar
Guru membiasakan peserta didik mendiskusikan berbagai persoalan
aktual yang terjadi di lingkungan setempat, atau masalah aktual yang
terjadi di negeri ini dalam upaya mencari solusi terbaik sesuai dengan
tingkat perkembangan peserta didik
Guru melatih peserta didik untuk senantiasa menerapkan sikap-sikap
yang baik seperti: adil, tanggung jawab, dan berani mengemukakan
pendapat pada setiap kegiatan diskusi di kelas atau di luar kelas

Kegiatan Penutup Kegiatan penutup dilakukan dengan memberikan konfirmasi dan
refleksi hasil pembelajaran hari ini.
Guru menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki di masa mendatang,
misalnya tentang kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli dan
sebagainya sebagai kesimpulan pembelajaran
Guru mengingatkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sejak awal untuk
kegiatan pembelajaran berikutnya sebagai upaya menanamkan
kedsiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, dan kejujuran.

Penilaian Proses dan
Hasil Belajar

Guru melakukan pengamatan pada saat peserta didik mengerjakan
tugas mandiri atau kelompok sambil melakukan penilaian melalui
observasi, misalnya menilai kejujuran, kedisiplinan, ketaatan pada
prosedur kerja, ketekunan, kerjasama, kemandirian dan sebagainya
berdasarkan lembaran observasi yang sudah disediakan sebelumnya
Menerapkan sistem penilaian yang autentik dan menyeluruh
mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif
Memberikan sanksi yang tegas, konsisten dan bersifat mendidik
kepada peserta didik yang terbukti berbuat curang, misalnya peserta
didik menyontek pada saat ulangan, menjiplak karya orang lain, egois
dalam mengerjakan tugas dan sebagainya
Melaksanakan penilaian yang jujur dan adil yang didukung oleh
instrumen yang valid dan reliabel
Merekam hasil penilaian secara obyektif berdasarkan rubrik dan
catatan-catatan (annecdotal record)
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Mendokumentasikan semua hasil-hasil penilaian peserta didik melalui
administrasi yang rapih sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Mata Pelajaran Muatan
Lokal

Melakukan kajian terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang
terkait dengan nilai-nilai Antikorupsi, misalnya kerja keras, kejujuran,
disiplin, tanggung jawab, peduli dan sebagainya
Sekolah menyusun standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar
(KD) berdasarkan nilai-nilai antikorupsi yang bersumber dari kearifan
lokal masyarakat setempat
Sekolah menyusun bahan ajar muatan lokal yang memuat nilai-nilai
antikorupsi, misalnya cerita rakyat tentang perjuangan yang
mengutamakan ketulusan hati, kejujuran, keberanian, kerja keras dan
sebagainya.
Sekolah menyiapkan berbagai sarana dan media belajar mata
pelajaran muatan lokal yang mendukung terlaksananya penanaman
nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik.

3. Melalui Pengembangan Diri

Penanaman nilai-nilai Antikorupsi dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan

diri, yaitu melalui pembiasaan dan pembudayaan yang dilakukan melalui kegiatan

rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian, serta kegiatan ekstrakurikuler.

a. Pembudayaan dan Pembiasaan

 Pengkondisian

Pengkondisian tidak kalah pentingnya dalam hal pembangunan karakter dan

Antikorupsi. Pengkondisian dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya

menyediakan kotak barang hilang, kantin kejujuran, dan slogan-slogan yang selalu

mengingatkan setiap orang untuk selalu jujur, disiplin, bertanggung jawab dan

sebagainya. Hal lain termasuk pengkondisian adalah penciptaan lingkungan yang

bersih dan nyaman. Peserta didik perlu dilibatkan dalam pengkondisian ini sehingga

mereka ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik.

Melibatkan peserta didik dalam pengawasan untuk penegakan disiplin, kejujuran,

tanggung jawab, kepedulian dan sebagainya.

 Kegiatan rutin

Kegiatan rutin mencakup semua kegiatan yang secara terus-menerus dan terjadual

seperti: upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan,
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pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Kegiatan rutin dapat dimanfaatkan

untuk terus menanamkan dan membudayakan nilai-nilai antikorupsi kepada semua

peserta didik, misalnya pada saat upacara bendera tiap hari senin atau upacara hari-

hari besar nasional lainnya. Mereka berbaris secara rapih dan tertib, antri sesaat

sebelum masuk ke kelas. Proses ini melatih peserta didik untuk selalu disiplin, adil

dan konsisten dengan aturan yang berlaku. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan ini,

dapat dilakukan sebuah gerakan yang melibatkan semua elemen sekolah dan

masyarakat. Misalnya dalam bentuk gerakan disiplin, gerakan bersih, atau lomba

kebersihan.

 Kegiatan spontan

Kegiatan spontan mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak terjadual secara khusus,

pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan seperti: memberi salam, membuang

sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran). Kegiatan

spontan juga dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik atas

penderitaan orang lain. Dengan melatihkan hal tersebut setiap saat kepada semua

peserta didik, diharapkan akan tumbuh sikap empati sehingga mereka tidak mau

merugikan orang lain. Kegiatan lain, misalnya melakukan pengumpulan sumbangan

ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika

terjadi bencana.

 Keteladanan

Keteladanan mencakup semua perilaku sehari-hari seperti: berpakaian rapi,

berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang

lain, datang tepat waktu. Keteladanan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting

dalam penanaman nilai pembentuk sikap antikorupsi. Dengan adanya keteladanan

dari para pendidik atau tenaga pendidikan, peserta didik akan meniru perilaku

tersebut, misalnya guru yang selalu jujur, terbuka, peduli, disiplin dan menjalankan

itu semua secara konsisten. Dalam hal disiplin misalnya, kehadiran guru yang lebih

awal dibanding peserta didik dapat membangun kedisiplinan tanpa disadari. Situasi

yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh semua

komponen masyarakat terutama yang berada di sekitar kehidupan peserta didik
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sehar-hari, yaitu orang tua atau tokoh masyarakat. Dukungan dan keteladanan dari

masyarakat ikut menentukan keberhasilan pendidikan Antikorupsi di sekolah. Tanpa

keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memberikan contoh teladan kepada

peserta didik, kemungkinan besar pendidikan Antikorupsi bisa gagal.

b. Kegiatan Terprogram

Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan

khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara

individual, kelompok, dan atau klasikal melalui; (1) penyelenggaraan layanan dan

kegiatan pendukung konseling, (2) kegiatan ekstra kurikuler.

 Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk

membantu pengembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan,

potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan

dan berkewenangan di sekolah/madrasah. Pendidikan antikorupsi juga dapat

dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, misalnya pelatihan di

kepramukaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah pada penumbuhan

kesadaran kepada peserta didik agar memelihara dirinya dari tindakan-tindakan

curang, dan selalu menghargai atau peduli pada keadaan orang lain. Kegiatan lain

seperti pertandingan olah raga juga dapat melatih sportifitas peserta didik. Pada

jenjang SMA/MA/SMK, siswa dapat mulai disiapkan untuk peduli dan responsif

dengan fenomena masyarakat melalui pembentukan komunitas pelajar berintegritas.

 Bimbingan dan Konseling

Pelayanan konseling di sekolah/madrasah merupakan usaha membantu peserta

didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar,

serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi

pengembangan peserta didik, secara individual, kelompok dan atau klasikal, sesuai

dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-

peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan
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hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Melalui bimbingan konseling

juga dapat dilakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Bimbingan dan konseling

memiliki dua fungsi utama. Pertama, membantu setiap peserta didik untuk

menemukan potensinya sedini mungkin sehingga setiap anak mampu

mengembangkan potensi tersebut dengan mudah. Kedua, membantu peserta didik

untuk keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Kedua, fungsi utama tersebut

melekat pada fungsi dan tugas semua guru. Namun, untuk kasus-kasus tertentu,

perlu melibatkan guru khusus bimbingan dan konseling.

Contoh Indikator Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi melalui Pengembangan Diri

Kegiatan Contoh Indikator

Pengkondisian dan
Keteladanan

Semua warga sekolah menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari
seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji
kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.

Melatih kebiasaan antri dalam berbagai aktifitas

Konsisten dalam penegakkan disiplin melalui pemberian sanksi kepada
yang melanggar dan penghargaan bagi yang menerapkan secara
konsisten

Menyediakan berbagai sarana atau media sosialisasi dan ajakan
tentang “antikorupsi” misalnya melalui spanduk, slogan, himbauan dan
media lain yang ada di sekolah

Menyediakan sarana untuk melatih kejujuran melalui kantin kejujuran,
tempat penemuan barang hilang, tempat pengaduan dan sebagainya

Menyelenggarakan secara rutin dan terprogram berbagai kegiatan yang
melatih peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai Antikorupsi, misalnya
melalui kegiatan bazar peserta didik, pementasan, pertandingan olah
raga, pagelaran seni budaya, lomba poster, lomba debat, pidato, puisi,
menggambar, menulis laporan dan sebagainya

Kegiatan Rutin Menanamkan nilai-nilai antikorupsi setiap saat melalui berbagai kegiatan
rutin dan terjadual seperti: upacara bendera, senam, ibadah khusus
keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan
kesehatan diri.

Kegiatan Spontan Menanamkan nilai-nilai Antikorupsi setiap saat seperti: mengucapkan
salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, menyelesaikan
silang pendapat (pertengkaran), mengunjungi teman yang sedang
berduka atau sakit dan sebagainya

Kegiatan Ekstra
Kurikuler

Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik
sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka.
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Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta
didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan
atau kelompok

Menyusun perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, mencakup: jenis,
subtansi, sasaran, waktu, tempat, dan pihak lain yang terlibat

Mengadministrasikan secara rapi tentang program, jadual, daftar hadir,
dan instrumen penilaian perkembangan sikap peserta didik selama
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, misalnya tentang kejujuran, disiplin,
tanggung jawab, kerjasama dan sebagainya

Mengadministrasikan secara rapi tentang program, jadual

Mendokumentasikan hasil penilaian perkembangan peserta didik dalam
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

Melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler secara berkala dan
terjadual dengan baik

Bimbingan dan
Konseling

Memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di
dalam lingkungan sekolah/ madrasah, keluarga dan masyarakat

Menyusun perencanaan bimbingan konseling berkenaan dengan
sasaran layanan, permasalahan yang dialami peserta didik, program
pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan.

Mentaati asas-asas konseling meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan,
keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan,
keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tut wuri
handayani

C. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh

warga sekolah, keluarga, dan masyarakat. Setiap unsur diharapkan berperan aktif

dan ikut mengawasi sekolah dalam menerapkan pendidikan antikorupsi. Salah satu

bentuk dukungannya adalah dengan membuat komitmen bersama antara seluruh

komponen warga sekolah/satuan pendidikan (stakeholder). Membuat komitmen

dengan semua stakeholder (seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, komite,

dan tokoh masyarakat setempat) untuk mendukung pelaksanaan pendidikan

antikorupsi.
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1. Peran Keluarga

Keluarga merupakan wahana pembelajaran dan pembiasaan yang dilakukan oleh

orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga terhadap anak sebagai anggota

keluarga sehingga diharapkan dapat terwujud keluarga berkarakter mulia yang

tecermin dalam perilaku keseharian. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama

dan utama di mana orang tua bertindak sebagai pemeran utama dan panutan bagi

anak. Proses itu dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan, pengasuhan,

pembiasaan, dan keteladanan. Orang tua harus memahami mendukung sepenuhnya

pembiasaan-pembiasaan apa yang dilakukan di sekolah.

2. Peran Komite Sekolah

Komiten membantu sekolah dalammelaksanakan pendidikan anti korupsi dengan

mendukung sepenuhnya program-program yang telah diputuskan bersama oleh

semua warga sekolah, dukungan materil, dan sarana prasarana serta melakukan

evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan

keluaran pendidikan di satuan pendidikan, terutama terkait dengan penggalangan

dan pengunaan dana.

3. Peran Pemerintah

Pemerintahan merupakan wahana pembangunan karakter bangsa melalui

keteladanan penyelenggara negara, elite pemerintah, dan elite politik. Unsur

pemerintahan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses

pembentukan karakter bangsa karena aparatur negara sebagai penyelenggara

pemerintahan merupakan pengambil dan pelaksana kebijakan yang ikut menentukan

berhasilnya pembangunan karakter pada tataran informal, formal, dan nonformal.

Pemerintahlah yang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan

pembangunan. Kebijakan pemerintah dalam berbagai seginya (termasuk kebijakan

dalam bidang penyiaran atau media massa) harus mengacu pada pengarusutamaan

pembangunan karakter bangsa.
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4. Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter

melalui keteladanan tokoh dan pemimpin masyarakat serta berbagai kelompok

masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan sehingga nilai-

nilai karakter dapat diinternalisasi menjadi perilaku dan budaya dalam kehidupan

sehari-hari.

5. Peran Masyarakat Politik

Masyarakat politik merupakan wahana yang melibatkan warga negara dalam

penyaluran aspirasi dalam politik. Masyarakat politik merupakan suara representatif

dari segenap elite politik dan simpatisannya. Masyarakat politik memiliki nilai

strategis dalam pembangunan karakter bangsa karena semua partai politik memiliki

dasar yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat.

6. Dunia Usaha dan Industri

Dunia usaha dan industri merupakan wahana interaksi para pelaku sektor riil yang

menopang bidang perekonomian nasional. Kemandirian perekonomian nasional

sangat bergantung pada kekuatan karakter para pelaku usaha dan industri yang di

antaranya dicerminkan oleh menguatnya daya saing, meningkatnya lapangan kerja,

dan kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri.

7. Media Massa

Media massa merupakan sebuah fungsi dan sistem yang memberi pengaruh sangat

signifikan terhadap publik, khususnya terkait dengan pembentukan nilai-nilai

kehidupan, sikap, perilaku, dan kepribadian atau jati diri bangsa. Media massa, baik

elektronik maupun cetak memiliki fungsi edukatif atau pun non-edukatif bergantung

dari muatan pesan informasi yang disampaikannya.
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8. Organisasi Profesi Kependidikan

Agar penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan dapat

menimbulkan efek perluasan secara efektif, tiap-tiap satuan pendidikan diharapkan

selalu berupaya untuk menggalang dan menghimpun semua pihak terkait dalam

upaya membangun komunitas-komunitas sehingga pendidikan antikorupsi ini betul-

betuk menjadi aksi bersama. Komunitas yang dibangun diawali dari menghimpun

semua warga sekolah, masyarakat sekitar lalu menyebar ke berbagai organisasi

profesi seperti: KKG, KKS, MGMP, MKKS, MKKPS dan sebagainya .

Untuk memunculkan efek yang cepat dan supaya mudah diingat, gerakan tersebut

dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok penggiat integritas yang dinamakan

sebagai “Komunitas Penggiat Integritas” disingkat dengan “KOPI”. Penggunaan

sebutan “KOPI” sebagai akronim dari “Komunitas Pengiat Integritas” tidak terlepas

dari filosofi minuman kopi, yaitu minuman yang memberikan energi sehingga kita

menjadi “melek”. Kata “melek” kemudian diartikan sebagai literacy yang memiliki

makna “memahami”, atau “menyadari” sehingga dengan ketulusan hati mau

menghindar dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan atau perilaku

korupsi. Dengan demikian kita menjadi selalu waspada, dan selalu bersinergi dan

mampu membaca dengan baik.

Komunitas penggiat integritas ini dapat dimulai dari memberdayakan warga sekolah,

masyarakat dan organisasi-organisasi profesi seperti Gugus, KKG, KKS, MGMP,

MKKS, dan MKKPS. Melalui KOPI akan dirangkul semua elemen yang terkait dapat

bersinergi dalam menyelenggarakan pendidikan untuk terus-menerus ‘mencopy’ dan

menyebarluaskan semangat dan “Aksi Nasional Pendidikan Anti-Korupsi”. Aksi ini

sekaligus menjadi upaya pelembagaan dan penguatan peranan gugus

(SD)/MGMP/MKKS/MKPS (SMP/MTs,SMA/SMK/MA) sebagai pendamping satuan

pendidikan dalam mensukseskan gerakan pendidikan antikorupsi.
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Contoh Indikator Partisipasi Publik dalam Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi

Bentuk Partisipasi
Publik

Contoh Indikator

Keteladanan Semua pihak, terutama aparat pemerintah, pendidik, tenaga
kependidikan, orang tua, tokoh masyarakat sekitar sekolah selalu
memberikan contoh atau keteladanan dalam berperilaku jujur,
disiplin,tanggung jawab, peduli kepada peserta didik

Sosialisasi Semua pihak terkait, terutama aparat pemerintah, pendidik, tenaga
kependikan, orang tua, komite, tokoh masyarakat senantiasa berperan
aktif dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan nilai-nilai
antikorupsi terhadap peserta didik dan lingkunganya
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan
moril dan materil kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan
pembekalan kepada sekolah (Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga
Administrasi) dalam mengimplementasikan budaya antikorupsi
Organisasi-organisasi profesi (KKKS, KKG, MGMP, MKKKS, MKKPS,
PGRI dan sebagainya) terus-menerus melakukan pembinaan atau
pendampingan kepada sekolah dalam upaya mendukung sekolah
menjadi institusi yang tertib, disiplin, jujur dan bebas korupsi

Dukungan Dana,
Sarana, dan Prasarana

Semua pihak terutama pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan,
Komite, dan masyarakat setempat berpartisipasi aktif dalam bentuk
dukungan dana, sarana, dan prasarana untuk kelancaran sekolah
menjadi zona integritas
Melakukan pemantauan, pendampingan, dan pembinaan terhadap
kinerja sekolah dalam upaya membangun budaya integritas (antikorupsi)
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BAB VI

PENILAIAN

“Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, yaitu: kepercayaan, cinta, dan rasa
hormat. – Ali bin Abi Thalib”

Penilain keberhasilan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah mencakup dua

hal, yaitu (1) penilaian proses dan hasil belajar peserta didik atau penilaian untuk

pembelajaran; (2) Penilaian keberhasilan sekolah dalam penerapan pendidikan

antikorupsi.

A. Penilaian untuk Pembelajaran (Assessment for Learning)

Pelaksanaan penilaian dalam pendidikan antikorupsi adalah penilaian yang

menyeluruh mencakup semua ranah kemampuan, yaitu: kognitif, psikomotor, dan

afektif. Namun, fokus utamanya adalah penilaian pada ranah psikomotor dan afektif.

Untuk itu, pendekatan yang digunakan mengacu pada konsep penilaian kelas

(classroom assessment). Salah satu ciri pendekatan ini adalah penilian yang

menyatu dengan proses pembelajaran.

Penilaian kelas yang baik mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru

untuk meningkatkan efektivitas mengajarnya dan bagi peserta didik untuk

meningkatkan mutu kegiatan dan hasil belajarnya. Selain itu, penilaian kelas yang

baik juga mampu memotivasi dan mengkondisikan peserta didik untuk terus

meningkatkan upaya dan prestasi belajarnya. Lebih jauh, penilaian kelas yang baik

juga diharapkan dapat mendorong siswa menjadi independent-learner atau self-

regulated learner.

Dalam penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning), penilaian dilakukan

sebagai sarana untuk mengetahui apa yang diketahui peserta didik dan apa yang

dapat dilakukan peserta didik, kesulitan yang dialami oleh peserta didik, serta

pengetahuan awal yang telah dikuasai peserta didik. Untuk memperoleh informasi

tentang kemajuan belajar peserta didik dan pengaruh pengajaran terhadap belajar

peserta didik, guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian sederhana

seperti observasi, questioning (mengajukan rangkaian pertanyaan), diskusi, kuis,
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tugas-tugas, dan sebagainya. Metode yang dipilih tersebut hendaknya yang dapat

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan kemajuan

belajarnya melalui berbagai cara. Sebagai contoh, peserta didik dapat menceritakan

tugas menyimak isi bacaan baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan

kemampuannya.

Berikut beberapa metode penilaian di bawah ini dapat digunakan oleh guru dalam

rangka penilaian untuk pembelajaran.

1. Penelusuran pengetahuan awal peserta didik (Background Knowledge

Probe)

Penelusuran pengetahuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui rangkaian

pertanyaan sederhana sebelum pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui

kuesioner sederhana atau sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik

tentang topik atau materi yang akan dipelajari. Dengan demikian guru dapat

memetakan kemampuan awal peserta didik serta menggarisbawahi konsep-konsep

yang sudah diketahui peserta didik dan konsep-konsep yang masih memerlukan

penekanan untuk dipelajari, informasi tersebut juga akan membantu guru dalam

membuat keputusan terkait strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Berikut ini

adalah contoh kuesioner sederhana untuk menelusuri pengetahuan awal peserta

didik.

2. Tulisan sekejap (minute paper)

Metode ini sangat praktis dan cepat dalam memperoleh umpan balik tentang apa

yang sudah peserta didik pelajari dalam pembelajaran yang telah berlangsung. Guru

Nama : .............................

Kelas : ..............................

Jawablah pertanyaan berikut dengan ringkas.

1. Menurut yang telah kamu ketahui, tentang kejujuran?

2. Menurut yang telah kamu ketahui, tentang tanggung jawab?

3. Menurut yang telah kamu ketahui, tentang kerjasama?

4. Sebutkan contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari!
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Tuliskanlah dengan singkat.

1. Apakah hal paling penting yang telah kamu pelajari dalam pelajaran ini?

2. Pertanyaan penting apakah yang masih belum dapat kamu jawab setelah

mengikuti pelajaran ini?

Tuliskanlah dengan singkat.
1. Apa hal-hal yang masih membingungkan bagi kamu terkait dengan

kekayaan alam?
2. Apa hal-hal yang masih membingungkan bagi kamu terkait ? dengan

pengelolaan kekayaan alam kita?

dalam hal ini dapat mengakhiri pengajaran dua atau tiga menit sebelum jam

pelajaran berakhir untuk meminta umpan tentang apa yang telah dipelajari oleh

peserta didik. Cara ini dapat melatih mereka untuk lebih fokus terhadap aktivitas

pembejaran di kelas. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pertanyaan yang dapat

diajukan guru untuk memandu peserta didik membuat tulisan sekejap.

3. Muddiest Point

Sama halnya dengan tulisan sekejap (minute paper). Metode ini sangat praktis dan

cepat dalam memperoleh umpan balik tentang apa yang telah siswa pelajari. Namun

pada muddiest point peserta didik diarahkan untuk menuliskan secara singkat

tentang apa yang masih membingungkan bagi peserta didik terkait pelajaran atau

topik tertentu. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pertanyaan yang dapat

diajukan guru untuk memandu peserta didik menyusun muddiest point.

4. Kumpulan Solusi Masalah-masalah yang terdokumentasi (Documented

problems)

Metode penilaian kemampuan memecahkan masalah melalui Masalah-masalah

yang terdokumentasi (Documented problems) dilakukan dengan cara meminta

peserta didik untuk bersama-sama menunjukkan hasil kerja mereka disertai

masalah-masalah yang dihadapi serta serta langkah-langkah mereka dalam

menyelesaikan masalah tersebut. Guru dalam hal ini dapat mengidentifikasi

keterampilan peserta didik, kesulitan-kesulitan yang dialami, mis-konsepsi yang

dialami, serta bagaimana peserta didik memecahkan masalah-masalah tersebut.
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Tuliskanlah dengan singkat apa yang telah kamu kerjakan dalam membuat produk

daur ulang limbah. Tuliskan setiap langkah yang kamu kerjakan dilengkapi masalah

yang kamu hadapi dan upaya kamu menyelesaikan masalah tersebut.

No Langkah/tahapan
kegiatan yang telah
dilakukan

masalah
yang
dihadapi

upaya untuk
mengatasi

Alasan dilakukan
langkah tersebut
masalah

Tuliskanlah dalam satu kalimat.

Kesimpulan apakah yang dapat kamu tarik dari materi pelajaran yang

telah kamu pelajari pada pertemuan ini?

Peserta didik perlu melaporkan langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan

dalam menyelesaikan hasil karya mereka lengkap dengan alasan atau dasar

pertimbangannya.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pertanyaan yang dapat diajukan guru

untuk memandu peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah yang

terdokumentasi (Documented problems).

5. Satu kalimat Simpulan (one sentence conclusion)

Setelah pembelajaran di kelas berlangsung, guru dapat meminta peserta didik untuk

menuliskan kesimpulan materi pelajaran atau topik yang telah dibahas. Kegiatan ini

merupakan cara yang praktis dan cepat bagi guru untuk mengecek apakah peserta

didik telah mencapai target atau sasaran pembelajaran pada topik tersebut.

Penilaian seperti ini juga sangat penting bagi guru untuk mengecek apakah peserta

didik dapat menangkap esensi pembelajaran yang telah mereka ikuti secara utuh.

Berikut ini akan dikemukakan contoh pertanyaan yang dapat diajukan guru untuk

memandu peserta didik menuliskan satu kalimat simpulan.

6. Anecdotal Notes (catatan tentang siswa dalam pembelajaran)

Anecdotal notes adalah catatan yang meliputi kejadian spontan, faktual, dan obyektif

tentang kegiatan belajar peserta didik. Catatan ini apabila dilihat secara keseluruhan
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Hari/ tanggal : 12 Maret 2012

Nama siswa: Dadan

Belum dapat menyusun kalimat menggunakan tata bahasa yang baik, belum dapat

membedakan kalimat pasif dan aktif dalam komunikasi lisan

Hari/ tanggal : 4 April 2012

Saya tidak dapat memahami penjelasan guru tentang tentang penerapan rumus

phytagoras untuk mengukur ketinggian suatu pohon atau tiang. Saya tidak dapat

menentukan sudut yang sesuai berdasarkan panjang sisi segitiga yang diketahui. Ibu guru

menjelaskannya terlalu cepat, hanya satu contoh soal yang diberikan

dan berurutan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan belajar peserta didik.

Catatan tentang peserta didik tersebut ditulis untuk secara individu, meliputi

kejadian-kejadian penting yang dapat ditangkap guru pada peserta didik tertentu

yang dapat menjadi bahan pertimbangan guru untuk membantu peserta didik

tersebut.

Berikut ini akan dikemukakan contoh anecdotal notes yang dibuat oleh guru dalam

pembelajaran sehari-hari.

7. Jurnal/ catatan harian belajar siswa (Learning log)

Learning log merupakan jurnal atau catatan pribadi buatan peserta didik yang dapat

mengungkapkan reaksi, respon belajar, perasaan, dan pendapat peserta didik

tentang konsep yang sedang dipelajari.

Berikut ini akan dikemukakan contoh kutipan atau penggalan tulisan peserta didik

pada learning log yang dibuatnya.

Oleh karena penilaian merupakan bagian dari pembelajaran, maka tugas-tugas yang

diberikan pada peserta didik perlu mengacu pada upaya pencapaian tujuan

pembelajaran. Pada penilaian sebagai bagian dari pembelajaran, umpan balik

berupa komentar atau catatan-catatan yang bersifat deskriptif dari guru lebih penting

dan lebih bermakna dalam membantu memperbaiki belajar peserta didik jika

dibandingkan dengan angka-angka.
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8. Penilaian Diri Sendiri (Self Asessment)

Self assessment akan membantu guru dalam mencapai tujuan belajar mengajar oleh

karena siswa terlibat dalam upaya-upaya konstruktif bagi perbaikan belajar mereka

sendiri. Hasil dari penilaian diri peserta didik juga sangat membantu guru dalam

merencanakan perbaikan pembejaran untuk setiap peserta didik. Namun agar

informasi yang diharapkan dapat diperoleh, peserta didik perlu diarahkan untuk

mengemukakan hasil penilaian dirinya secara jujur dan obyektif agar hasil penilaian

tersebut bermanfaat dalam membantu peningkatan kualitas belajar mereka. Self

Assessment merupakan bentuk keterlibatan peserta didik dalam penilaian formatif.

Beberapa kelebihan self assesment:

 merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik;

 menimbulkan kemandirian peserta didik dalam membuat keputusan;

 mengakui pilihan dan gaya belajar peserta didik;

 membuka peluang pengembangan pembelajaran secara lebih terbuka;

 meningkatkan motivasi belajar peserta didik;

 merangsang peserta didik untuk sukses belajar karena keputusannya sendiri;

 mengembangkan aktivitas kerja sama antara guru dan peserta didik dalam

melaksanakan penilaian.

 Melatih peserta didik dalam merefleksi dan memperbaiki diri atas kesadaran

sendiri.

9. Penilaian oleh Teman (Peer Assessment)

Penilaian oleh teman bertujuan untuk membiasakan peserta didik melakukan koreksi

terhadap teman, dan menerima hasil koreksian dari teman. Dalam kehidupan

kebiasaan ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan orang lain yang melakukan

kesalahan dan menerima secara ikhlas peringatan dari orang lain ketika melakukan

kesalahan. Beberapa keebihan penilaian oleh teman:

 meningkatkan motivasi peserta didik karena terlibat dalam pembelajaran;

 mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung jawab terhadap

pembelajaran yang dilakukan;

 memberlakukan penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran;
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 melatih peserta didik dengan keterampilan membuat keputusan;

 mendorong peserta didik untuk belajar lebih mendalam;

 memberikan umpan balik bagi peserta didik;

 meringankan tugas guru dalam melaksanakan penilaian;

 memperbaiki keterampilan sosial peserta didik

Metode-metode penilaian tersebut di atas juga berlaku bagi penilaian kegiatan

pengembangan diri, pembiasaan, dan muatan lokal.

B. Penilaian terhadap Keberhasilan Sekolah dalam Penerapan Pendidikan

Antikorupsi di Sekolah

Penilaian keberhasilan sekolah penting dilakukan baik secara internal melalui

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) maupun secara eksternal oleh pihak-pihak yang

berkepentingan seperti pemerintah, komite, dan masyarakat. Penilaian ini

merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan, yaitu proses dan

sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan

data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga.

Proses penjaminan mutu mengindentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas

untuk perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan

membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian mutu

pendidikan dikaji berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar

Nasional Pendidikan (SNP). Berikut beberapa sasaran penilaian sekolah:

 Seberapa baikkah kinerja sekolah?

Hal ini terkait dengan kriteria untuk perencanaan pengembangan sekolah dan

indikator yang relevan dari Sistem Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar

Nasional Pendidikan (SNP).

 Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja?

Hal ini terkait dengan bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan

pencapaiannya.

 Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja?

Dalam hal ini sekolah elaporkan dan menindaklanjuti apa yang telah

ditemukan sesuai pertanyaan di atas perencanaan pengembangan sekolah).
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Berikut contoh format rekapitulasi hasil penilaian keberhasilan sekolah dalam

menerapkan pendidikan antikorupsi:

Nama Sekolah :...........................................

Alamat :.......................................... Tahun:.....................

Aspek Indikator BT MT MB MK

Perencanaan Memiliki visi, misi, dan tujuan yang realistis sebagai acuan dalam
penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana aksi sekolah
(RAS)
Memiliki peraturan, tata tertib, dan kode etik yang mencakup
semua kegiatan di sekolah, baik yang berhubungan dengan
penyelenggaraan manajemen maupun hal-hal teknis
pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan
sekolah
Melakukan sosialisasi Visi, Misi, dan peraturan/tata tertib sekolah
secara kontinyu

Pengorganisasian,
kepemimpinan, dan
mekanisme kerja

Memiliki uraian kerja yang rinci (job description) untuk setiap
jabatan dalam struktur organisasi
Setiap jabatan dalam struktur organisasi memiliki dokumen
perencanaan kerja, tata tertib, dan kode etik, serta instrumen
monitoring/evaluasi untuk mengukur ketercapaian program
masing-masing
Masing-masing pemangku jabatan menyampaikan laporan secara
berkala.
Memiliki sistem administrasi umum dan administrasi pelaporan
kegiatan yang dapat diakses setiap saat diperlukan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan
Memiliki tim kerja yang solid dan konsisten menjalankan semua
program yang telah disepakati dan ditetapkan

Pelaksanaan dan
Implementasi

Melakukan sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah dan
orang tua peserta didik
Semua pihak menjalankan tugasnya secara konsisten seuai
dengan perencanaan, aturan, tata tertib dan kode etik yang telah
disepakati
Menyelengarakan rapat-rapat koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan (persiapan-evaluasi)
Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan perencanaan,
program kerja, jadual, aturan, tata tertib, dan kode etik yang telah
disepakati.
Mensosialisasikan semua aturan tentang pengadaan barang dan
jasa untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan prosedur,
seperti penyuapan, pemerasan, dan penggelembungan (mark-up)
harga.
Tidak melakukan pengadaan barang dan jasa di luar ketentuan
yang berlaku, misalnya pengadaan seragam, buku, dan sarana
lainnya yang rentan terhadap perilaku korupsi, suap, dan
penggelembungan harga.

Pengelolaan sarana
prasarana, keuangan,
Katatusahaan,
Kesiswaan

Memiliki perenacanaan, pengadaan, dan perawatan sarana untuk
mendukung kelancaran pendidikan anti korupsi
Melaksanakan pengelolahan keuangan yang akuntabel dan
transparan mengacu pada PSAK 45 tentang tata cara laporan
keuangan sekolah
Memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang profesional
dalam urusan ketatusahaan agar semua urusan seperti
kepegawaian, kesiswaan dapat berjalan dengan lancar,
transparan, dan akuntabel

Pengawasan,
supervisi, dan evaluasi

Memiliki sistem, program, dan isntrumen pengawasan melekat
dan pembinaan secara berkesinambungan
Memiliki sistem administrasi pelaporan pengawasan, supervisi dan
evaluasi
Melakukan analisis hasil pemantauan/pengawsan

Akreditasi Sekolah Memberikan data sesuai dengan fakta yang sebenarnya
Tidak merekayasa semua dokumen, sarana, dan perlengkapan
laboratorium untuk kepentingan akreditasi

Setifikasi Guru Melengkapi semua dokumen pendukung sesuai dengan aslinya
Tidak melakukan rekayasa dokumen untuk kepentingan sertifikasi
Tidak melakukan penjiplakan atau plagiat hasil karya orang lain
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Keterangan:

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang
dinyatakan dalam indikator).

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum

konsisten).

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang
dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MK : Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan
dalam indikator secara konsisten).
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Pemetaan Nilai-Nilai dan Contoh Indikator yang Terkait dengan Pembentukan Sikap dan Perilaku Antikorupsi
SD (I-VI), SMP (VII-IX), SMA/K (X-XII)

Nilai
CONTOH INDIKATOR

PAUD
(Usia 4-6)

SD SMP SMA/SMK Perguruan Tinggi
I-III IV-VI

Jujur

Kata Kunci:

 Berkata benar
 Bertindak benar
 Terbuka

 Tidak mengambil
mainan atau
barang milik
teman

 Melaporkan
apabila
menemukan
barang hilang

 Memberitahu
guru apabila
melihat barang
teman yang
teringgal

 Melaporkan
dengan jujur
apabila
kehilangan atau
ketinggalan
barang milik
sendiri

 Selalu
menceritakan
terus terang
apabila ada
masalah

 Mengembalikan
barang yang
dipinjam

 Mengakui
Kesalahan

 Tidak mengakui
barang orang lain
sebagai barang
miliknya

 Tidak mengambil
barang teman

 Mengakui terus
terang pada setiap
kesalahan yang
dilakukan

 Mengerjakan
sendiri pekerjaan
rumah (tidak
menyontek dan
tidak meminta
bantuan kakak/ibu)

 Mengakui secara
jujur apabila belum
mengerti apa yang
dijelaskan oleh
guru

 Mau bertanya jika
tidak mengerti dan
mencoba
menjawab dengan
kemampuan
sendiri.



 Tidak menyontek
dalam mengerjakan
tugas-tugas sekolah
(LK, PR)

 Mau bertanya jika
tidak mengerti dan
mencoba menjawab
dengan
kemampuan
sendiri.

 Berbicara dengan
apa adanya sesua
dengan apa yang
diketahuinya.

 Bertindak hati-hati
dan berbicara
dengan santun
sehingga dipercaya
teman.

 Tidak mencontek dalam
mengerjakan soal
ulangan/ujian

 Tidak memberitahu
jawaban kepada teman
dalam mengerjakan soal
ulangan/ujian

 Tidak mau menerima
bantuan dari teman
dan/atau guru saat
mengerjakan soal
ulangan/ujian

 Tidak mencontek atau
menyalin pekerjaan
teman (orang lain) dalam
menyelesaikan
PR/proyek

 Menyebutkan sumber
(referensi) ketika
mengutip pendapat orang
lain

 Melaporkan hasil
percobaan dengan data
yang sesungguhnya

 Melaporkan barang-
barang yang ditemukan
kepada guru
piket/petugas

 Mengakui kesalahan

 Menyebutkan sumber
apabila mengutip
pendapat orang lain

 Melaporkan hasil
pekerjaan sesuai
dengan fakta yang
sebenarnya

 Mengakui terus terang
apabila ada kesalahan
dalam mengerjakan
tugas-tugas

 Jika muncul masalah
dalam kerja kelompok
tidak melemparkan
kesalahan pada orang
lain

 Mengelola uang kas
kelas, sekolah dan osis
dengan jujur dan
terbuka

 Ikut mengawasi
penggunaan uang kas
kelas, sekolah, osiss

 Menyebutkan semua
sumber/referensi apabila
mengutip pendapat orang
lain

 Tidak mengakui karya orang
lain sebagai karya sendiri

 Mengelola keuangan
SENAT, BEM dll secara
terbuka, transparan

 Ikut mengawasi penggunaan
uang kas Senat, BEM dan
lain-lain

 Mengakui secara jujur
apabila melakukan
kesalahan

 Tidak memanipulasi untuk
kepentingan diri sendiri
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Nilai
CONTOH INDIKATOR

PAUD
(Usia 4-6)

SD SMP SMA/SMK Perguruan Tinggi
I-III IV-VI

Disiplin

Kata Kunci:

 Komitmen
 Tepat Waktu
 Prioritas
 Perencanaan
 Fokus
 Tekun
 Taat
 Konsisten

 Terbiasa
mengerjakan
pekerjaan sesuai
dengan aturannya
(bangun, tidur,
istirahat, belajar,
bermain tepat
waktu)

 Terbiasa datang
lebih ke sekolah
awal

 Masuk kelas tepat
waktu

 Menyelesaikan
pekerjaan hingga
tuntas dan tepat
waktu

 Terbiasa antri
secara tertib dalam
berbagai hal

 Melaksanakan
tugas yang
diberikan oleh
orang tua dan guru

 Menyelesaikan
tugas, PR dengan
baik sesuai
dengan batas
waktu yang
ditetapkan

 Dapat menentukan
pekerjaan mana
yang seharusnya
lebih dulu dilakukan

 Mengerjakan
pekerjaan sesuai
dengan petunjuk
orang tua/guru
dengan baik

 Terbiasa antri dalam
berbagai hal

 Melakukan tugas
yang diberikan guru
sesuai dengan
petunjuknya

 Tidak mengerjakan
semua hal yang
dilarang oleh orang
tua dan guru

 Tidak mengerjakan
pekerjaan yang
bukan tugasnya

 Terbiasa antri dalam
berbagai hal

 Melakukan tugas-tugas
yang dibebankan sesuai
dengan ketentuan yanng
berlaku, seperti
mengelola uang kas
kelas, sekolah, Osisi dan
kegiatan lainnya.

 Mentaati peraturan (tata-
tertib) sekolah
Menghormati dan
melaksanakan tata
tertib yang ada di
sekolah.

 Mentaati peraturan di
tempat umum seperti
membuang sampah pada
tempatnya, tidak
mencoret sembarangan).

 Mengerjakan pekerjaan
sesuai dengan urutan
prioritas

 Melakukan pekerjaan
dengan baik sesuai
dengan pembagian
tugas (Ketua,
Bendahara, Anggota
berbagai kegiatan di
sekolah)

 Berpartisipasi dalam
penegakan aturan-
aturan sosial

 Menjaga ketertiban dan
keamanan bersama
terutama dalam
pengelolaan dana-dana
kegiatan kesiswaan

 Mengerjakan pekerjaan
sesuai dengan urutan
prioritas

 Melakukan pekerjaan sesuai
dengan rincian kerja (job
description) yang telah
disepakati

 Menyalurkan
ide/gagasan/pendapat
dengan tetap berpegang
pada aturan yang berlaku
(tidak melakukan perusakan
terhadap fasilitas umum)

 Melakukan semua tugas dan
tanggung jawab sesuai
dengan aturan

 Mengutamakan ssuatu
sesuai dengan urutan
prioritas

Tanggung
Jawab

Kata kunci:

 Siap
menanggung
resiko

 Menjaga
amanah

 Tidak mengelak
 Berani

 Memberes-kan
peralatan setelah
digunakan

 Tidak mengerjakan
pekerjaan yang
bukan menjadi
tugasnya

 Melaksanakan tugas
individu (PR, tugas
sekolah, tugas di
rumah) dengan
senang hati tanpa
disuruh

 Tidak menyuruh
orang lain untuk
mengerjakan tugas
yang menjadi
tanggung jawabnya

 Mengerjaan tugas-
tugas individu

 Melaksanakan tugas
yang diberikan
khusus oleh guru
(petugas upacara,
petugas UKS,
dsbnya).

 Mengerjakan dengan
tuntas semua tugas-
tugas yang menjadi
tanggung jawabnya


 Rela menerima

 Berkomitmen
mengerjakan tugas-tugas
yang dibebankan)

 Terlibat dalam penga-
wasan pengeloaan
penggunaan keuangan
kelas dan sekolah
euangan kelas dan
sekolah

 Rela menerima dan
menjalankan sanksi
sebagai konsekuensi dari

 Melaksanakan semua
tugas-tugas yang
sudah menjadi
tanggung jawabnya
misalnya sebagai
ketua, bendahara,
anggota berbagai
kegiatan di sekolah

 Tidak melemparkan
kesalahan kepada
orang lain atau apabila
terjadi masalah dalam
menjalankan tugas

 Memahami hak dan
kewajiban diri dan orang lain
dalam pergaulan di
masyarakat

 Ikut bertanggung jawab
dalam pengawasan
pengeloaan penggunaan
keuangan di kampus,
masyarakat, dan pemerintah

 Menjalankan secara ikhlas
segala sanksi dan resiko
akibat kelalaiannya
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menghadapi
sesuatu

 Berbuat yang
terbaik

dengan tanggung
jawab hingga selesai
tanpa putus asa dan
menyerah

 Mengerjakan tugas-
tugas kelompok
penuh semangat
dan berjuang
menyelesaikannya
bersama teman

resiko jika tidak
melaksanakan tugas
sesuai dengan
peraturan.

kesalahan yang
diperbuat

 Memikul tanggung
jawab secara bersama-
sama terhadap setiap
pekerjaan yang
ditugaskan oleh guru

 Ikut bertanggung jawab
dalam pengawasan
pengeloaan
penggunaan keuangan
kelas dan sekolah
keuangan kelas dan
sekolah

 Menjalankan secara
ikhlas segala sanksi
dan resiko akibat
kelalaiannya

 Menjalankan secara ikhlas
segala sanksi dan resiko
akibat kelalaiannya

Kerja keras

Kata kunci:

 Gigih
 Tabah
 Ulet
 Impian
 Pantang

menyerah
 Selalu punya

harapan

 Selalu bersemangat
mengerjakan tugas
(mebersihkan
diri,menggambar,
menyanyi,

 Berusaha
smenyelsaikan
pekerjaan yang
diberikan guru
dengan baik

 Memiliki keinginan
atau cita-cita
menjadi orang baik

 Tidak mudah
menyerah

 Selalu berupaya
menyelsaikan tugas
rumah, PR dengan
hasil baik

 Tidak mudah
menyerah

 Tidak mudah
mengeluh

 Suka dan
bersemangat
melakukan semua
tugas-tugas yang
diberikan oleh guru
seperti : percobaan,
praktik-praktik
terhadap
pengetahuan yang
dia inginkan

 Giat belajar

 Menyelesaikan
pekerjaan/tugas/PR
dengan antusias

 Tidak suka menganggur
(setiap waktu digunakan
untuk melakukan sesuatu
yang bermanfaat,
misalnya belajar)

 Mampu mentaur waktu
dengan baik

 Selalu ingin mencapai
yang lebih baik

 Menguasai kompetensi
dengan biak sebagai
bekal untuk
melanjutkan pendidikan
dan bekal hidup di
masyarakat

 Selalu berupaya
menghasilkan produk yang
terbaik seperti ide,
gagasan, dan hasil karya

 Tidak mudah menyerah
apabila menghadapi
kesulitan dan tantangan

 Menciptakan dan
menghadapi tantangan

 Selalu memperjuangkan
kebenaran demi
kepentingan bersama
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Sederhana

Kata kunci:

 Bersahaja
 Tidak

berlebihan
 Apa adanya
 Rendah hati

 Membawa makanan
tidak berlebihan

 Membawa makanan
dari rumah

 Menggunakan
pakaian bersih,
rapih dan tidak
berlebihan

 Berpakaian tidak
mencolok (apa
adanya)

 Tidak suka
memamerkan
kelebihan yang
dimiliki

 Berpenampilan
sederhana, tidak
berlebihan

 Tidak menggunakan
alat-alat tulis, tas, dan
sepatu mewah/mahal

 Tidak
membandingkan
kelebihan kita dengan
kkurangan teman

 Tidak mengenakan
perhiasan secara
berlebihan

 Berpakaian tidak
mencolok

 Tidak membawa HP ke
sekolah

 Bersepeda atau naik
kendaraan umum atau
diantar orangtua/wali ke
sekolah

 Berpakaian tidak
menyolok

 Tidak suka pamer
kekayaan

 Selalu berhemat

 Melakukan sesuatu tugas
sesuai dengan porsinya,
tidak berlebihan



Mandiri

Kata kunci

 Percaya diri
 Tidak bergantung

pada orang lain
 Tidak ingin selalu

dilayani
 Tidak

mengandalkan
orang lain

 Optimis

 Tidak selalu
bergantung pada
bantuan orang lain

 Tidak selalu minta
dilayani

 Tidak suka
menyuruh-nyuruh
teman



 Terbiasa
mengerjakan sendiri
tugas-tugas atau
pekerjaan yang
menjadi tanggung
jawabnya

 percaya pada
kemampuan diri
sendiri (tidak
mencontek dan tidak
dibuatkan oleh orang
lain)



 Tidak bertanya jawaban
kepada teman dalam
mengerjakan soal
ulangan/ujian

 Mengerjakan tugas-tugas
yang diberikan oleh guru
sendiri

 Mengambil keputusan
yang terkait dengan
urusannya secara mandiri

 Memutuskan sendiri ke
mana memperoleh
penyelesaian
(pertolongan) sesuai
norma bila menghadapi
kesulitan

 Terbiasa
menyelesaikan
persoalan sendiri

 Berupaya secara
mandiri memenuhi
kebutuhan-kebutuhan
tertentu

Tidak mengandalkan orang lain
utuk menyelsaikan tugas-
tugasnya

Berupaya mandiri dalam
memenuhi kebutuhan finansial

Adil

 Obyektif
 Proporsional
 Tidak memihak

 Tidak meilih-milih
teman

 Tidak meminta
untuk
diistimewakan

 Tidak meminta untuk
diistimewakan

 Tidak mebeda-
bedakan teman

 Membagi kelompok
secara adil

 Menhargai hasil

 Membagi tugas secara
adil

 Tidak memihak
apabilaada teman yang
berselisih

 Mau berbagi, tidak
egois

 Bekerja sama

 Memberikan kesempatan
kepada orang lain untuk
memberikan penjelasan
terhadap suatu persoalan
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 Tidak pilih kasih
 Kasih sayang
 Merata

 Rela berbagi
dengan teman

 Tidak menang
sendiri

pekerjaan teman  Memberikan kesempatan
kepada teman/orang lain
untuk menyampaikan
sesuatu, pikiran/ide-ide
atau pendapatnya.



 Ikhlas menerima
sanksi bila tidak
melakukan kewajiban-
kewajiban sebagai
peserta didik

 keuangan kesiswaan
di sekolah (OSIS)

 Memperhatikan kepentingan
orang lain dalam
menyampaikan suatu
ide/gagasan/pendapat

 Membagi tugas-tugas secara
adil

 Tidak memihak dalam
menyelsaikan persoalan

Berani

Kata kunci

 Tegar
 Teguh pendirian
 Tidak plin-plan
 Percaya diri
 Tidak gentar
 Pantang mundur

Berani melaporkan
ketika berbuat salah,
misalnya merusak
mainan teman

Berani bertanya
sebelum melakukan
tugas yang diberikan
guru

 Berani terbuka
apabila melakukan
kesalahan, misalnya
menggngu teman

 Berani melaporkan
secara terbuka
apabila ada eman
yang berbuat salah,
misalnya ada teman
yang mengambil
pinsil, buku, dan
peralatan milik teman
lainnya

 Berani berkata yang
sebenarnya
 Berani bertanya
 Berani menjawab
 Berani

mengemukakan
pendapat
 Berani tampil/unjuk

karya.

 Memperingatkan teman
bila perbuatannya
mengarah kepada
pelanggaran aturan

 Melaporkan
penyimpangan/pelanggar
an kepada guru/petugas
BP/keamanan

 Bersaksi dengan jujur
 Berani melaporkan

pelanggaran pengelolaan
keuangan kelas, Osis dan
kegiatan lainnyan

 Berani mengambil
resiko untuk
mengungkapkan
kebenaran

 Bersaksi dengan jujur
 Berani melaporkan

pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh
teman

 Berani melaporkan
pelanggaran
pengelolaan keuangan
kelas, Osis dan
kegiatan lainnyan

 Berani bertanggung jawab
terhadap perbuat-an tidak
menem-pati janji.

 Bersaksi dengan jujur
 Berani melaporkan adanya

penyimpangan pengeolaan
dana di kampus, di
masyarakat, dan pemerintah

Peduli

Kata kunci:

 Kasih sayang
 Empati
 Simpati
 Solideritas
 Tenggang rasa

 Mengingatkan
teman jika ada
barang nya
tertinggal di kelas

 Ikut membantu
mencari barang
teman yang
hilang

 Menjaga dengan

 Mengingatkan
teman jika ada
barang nya
tertinggal di kelas

 Tidak mau
merugikan
teman(tidak
dirusak)

 Mengembalikan

 Mengingatkan
teman jika ada
barang nya
tertinggal di kelas

 Selalu menjaga
barang-barang milik
bersama dengan
baik

 Tidak mau

 Mengingatkan teman jika
ada kesalahan dalam
pengelolaan uang kas
kelas, Sekolah, Osis dan
kegiatan lainnya

 Selalu menjaga barang-
barang miliki bersama di
sekolah, tidak mencoret-
coret sembarangan

 Menjaga fasilitas sekolah

 Terlibat dalam
pengawasan
pengeloaan
penggunaan keuangan
kesiswaan di sekolah
(OSIS)

 Peduli terhadap perbaikan
apabila terjadi penyimpangan
dalam pengelolaan dana di
kampus, masyarakat, dan
pemerintah

 Ikut secara aktif melakukan
pengawalan penggunaan
barang-barang dan
keuangan di kampus,
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baik barang milik
teman yang
dipinjam

barag teman yang
dipinjamn dengan
kondisi seperyi
semula

mencoret-coret
sembarangan
karena menyadari
bahwa itu adalah
barang milik umum

agar tetap berfungsi
dengan baik

 Menjaga lingkungan
sekolah agar tetap bersih
dan nyaman

masyarakat, dan pemerintah.
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