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BAB I  

  PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Korupsi merupakan isu serius yang terjadi di Indonesia dan banyak negara. 

Melihat pemberitaan media terkait korupsi, praktik korupsi di Indonesia cukup 

banyak. Kasus korupsi seakan menjadi hal yang biasa yang dihadapi masyarakat 

Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan perekonomian 

negara. Korupsi merupakan perbuatan curang oleh individu maupun kelompok 

yang merugikan perekonomian negara. Pemerintah daerah hingga pemerintah pusat 

tak luput dari jeratan korupsi.  

Nilai kerugian akibat korupsi pun mencapai triliunan rupiah yang 

ditanggung oleh negara. Berdasarkan hasil analisis tren vonis persidangan korupsi 

tahun 2020, negara menaggung kerugian mencapai total RP 56,7 triliun, angka ini 

lebih fantastis dari tahun 2019 yang hanya Rp 12 triliun  (ICW, 2020). Pada tahun 

2020 CPI (Corruption Perception Index) Indonesia menunjukkan skor 37/100 dan 

berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang di survei, skor ini turun 3 poin dari 

tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100 di mana pada tahun 2019 lalu CPI 

Indonesia memperoleh skor tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir, adapun sejumlah 

indikator yang mengalami penurunan skor pada tahun 2020 ialah Global Insight 

yang merosot hingga 12 poin; PRS merosot 3 poin; IMD World Competitiveness 

Yearbook turun 5 poin; PERC Asia turun 3 poin dan Varieties of Democracy turun 

2 poin, skor CPI Indonesia yang turun pada tahun 2020 ini menjadi bukti bahwa 

korupsi terjadi karena dipicu oleh tidak adanya pengindahan faktor integritas yang 

menitikberatkan pada pandangan ekonomi dan investasi dalam sejumlah kebijakan 

(TII, 2021).  

Dalam diskusi online Anti-Corruption Summit-4 (ACS 2020) Agil dan 

Proborini mengemukakan hasil penelitiannya bahwa peran partai politik sangat 

strategis sebagai poros rekruitmen di negara penganut sistem demokrasi contohnya 

Indonesia, karena hanya partai politik yang mampu menjadi sarana pencapai 

kekuasaan dengan menjadikan birokrasi sebagai penghasil kekuatan yang akan 

melancarkan kepentingan elit politik (KPK, 2020). Sejalan dengan hal tersebut 
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dalam Corruption Perception Index (CPI) 2020 perlu diperhatikan tiga sektor 

secara serius, salah satunya adalah sektor integritas politik dan kualitas demokrasi, 

penurunan skor pada Varieties of Democracy menandakan bahwa dalam sistem 

politik di Indonesia korupsi politik masih terjadi. Agar tidak ada konflik 

kepentingan dan korupsi politik maka, perlu adanya perhatian khusus dan rasa 

tanggungjawab politik yang tinggi dari para aktor politik yang menduduki jabatan 

publik (TII, 2021). Perlunya desakan dan tekanan dari publik agar mereka selalu 

terus memperbaiki diri, untuk benar-benar tulus membantu kepentingan bersama 

sehingga dapat memajukan sesama dan bangsa, juga tidak merugikan orang lain 

dan negara.  

Korupsi sudah menjadi hal yang sangat merugikan negara dan juga 

merupakan kejahatan besar yang melanggar hak asasi manusia. Setiap kasus 

korupsi baik langsung maupun tidak langsung akan diikuti dengan munculnnya 

pelanggaran terhadap HAM, artinya dalam kasus korupsi telah terjadi perampasan 

terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial dan budaya, hal ini tentu saja 

bertentangan dengan negara Indonesia yang merupakan “negara hukum”  (Asnawi, 

2013, hlm. 343). Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti yang menjadi pokok 

dalam pemerintahan dan dinamika dalam kehidupan kenegaraan bukan orang per 

orang melainkan hukum sebagai sistem (Asshiddiqie, 2006, hlm.1). Sejalan dengan 

hal tersebut, Sudargo Gautama (dalam Siallagan, 2016, hlm. 133) menyebutkan 

dalam negara hukum atau yang biasa disebut rule of law, negara membatasi 

kekuasaan terhadap perseorangan, negara tidak maha kuasa, dan negara tidak 

sewenang-wenang kepada warganya karena dibatasi oleh hukum. Dalam arti sempit 

dan klasik Immanuel Kant memaknai konsep negara hukum hanya sebagai penjaga 

keamanan dan ketenteraman dengan membuat dan melaksanakan hukum, serta 

mengawasi pelaksanaan hukum (Simamora, 2014, hlm. 550).  

Seperti yang telah disebutkan, korupsi diikuti oleh pelanggaran HAM. 

Adanya perampasan terhadap hak-hak sosial dan budaya masyarakat membuat 

masyarakat megalami kesengsaraan utamanya rakyat yang ada di bawah garis 

kemiskinan. Bentuk korupsinya misal seperti penggelapan anggaran yang 

seharusnya disalurkan kepada rakyat miskin untuk kesejahteraan mereka. Hak 



3 
 

 
 

Aida Apriliyani, 2021 
PERAN ORGANISASI PRAMUKA DALAM MEMBINA KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SISWA 
(STUDI DESKRIPTIF DI SMP KARTIKA XIX-2 BANDUNG) 

Universitas Pendidikan Indonesia  repository.upi.edu  perpustakaan.upi.edu     

Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Leah Levin  (dalam Arifin, 2019, hlm. 1) menjelaskan HAM sebagai klaim moral 

yang tidak dapat dicabut dan melekat pada diri individu berdasarkan kebebasan 

manusia. Pada intinya, tiap manusia memiliki hak yang melekat dalam diri yang 

merupakan anugerah dan tidak dapat diganggu oleh siapa pun. Adanya pelanggaran 

HAM tersebut harus selalu dicegah dan diatasi dengan baik oleh setiap manusia 

untuk kepentingan perlindungan hak sesama. Oleh karena itu, untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran terhadap HAM perlu adanya kesadaran hukum dari setiap 

individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran hukum 

menekankan pada nilai-nilai masyarakat terkait fungsi yang harusnya dijalankan 

oleh hukum dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum berkenaan 

dengan ketentuan hukum dalam masyarakat benar-benar berfungsi atau tidak, 

sejalan dengan hal ini kesadaran hukum erat kaitannya dengan budaya hukum (legal 

culture) (Usman, 2014, hlm. 35).  

Menurut Friedman (dalam Syamsudin, 2007, hlm. 189) hukum dilihat dari 

segi tuntutan-tuntutan (demans) yang asalnya dari kepentingan-kepentingan 

(interest) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. 

Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kekuatan sosial (social force) yang 

terlihat dalam sikap dan nilai di masyarakat, hal itu disebut dengan budaya hukum 

(legal culture), yang merujuk pada: (1) adat istiadat yang teratur mengenai 

kebudayaan secara menyeluruh; dan (2) unsur nilai serta sikap sosial . Berdasarkan 

penjelasan tersebut, adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang dapat 

dikaitkan dengan nilai-nilai budaya yang ada disekitarnya, jika lingkungan sosial-

budayanya mewarisi tradisi korup, maka tradisi tersebut bisa mempengaruhi orang 

tersebut.  

Korupsi sangat memprihatinkan dan merugikan bagi masyarakat dan 

negara. Masyarakat akan hilang kepercayaannya apabila hal ini tidak segera diatasi 

dengan tuntas dan baik, akibatnya negara akan hilang eksistensi dan prestasinya. 
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Untuk menindak kasus-kasus terkait korupsi, negara Indonesia sudah memiliki 

lembaga yang mengatasinya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK 

mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya dengan intensif, profesional  

serta terus-menerus untuk memberantas korupsi. KPK adalah lembaga yang tampil 

untuk menindak kasus korupsi juga menjadi lembaga pencegahan korupsi dengan 

langkah-langkah yang dimiliki.  

Menurut Wijayanto (dalam Puspito, dkk., 2011, hlm. 3) dalam melawan 

korupsi yang dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia, beberapa kalangan 

melakukannya dengan empat pendekatan yaitu pendekatan pengacara (lawyer 

approach), pendekatan bisnis (business approach), pendekatan pasar atau ekonomi 

(market or economist approach) dan pendekatan budaya (cultural approach), 

keempatnya dapat dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya pemangku 

pemerintahan, swasta, organisasi, atau unit masyarakat lainnya, sejumlah instansi 

sudah berupaya dengan menerapkan hukum dan integritas tinggi pada lingkungan 

kerjanya, akan tetapi pada faktanya masih terjadi kasus korupsi di Indonesia. 

Melihat hal tersebut, pendekatan budaya (cultural approach) menjadi fokus 

perhatian. Pendekatan budaya (cultural approach) bisa dilakukan dengan jalan 

pendidikan.  

Penanaman nilai anti korupsi dalam dunia pendidikan di Indonesia 

merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi 

tindak korupsi di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan upaya baik formal 

maupun nonformal yang ditempuh manusia untuk meningkatkan kualitas dirinya. 

Pendidikan menjadi jalan untuk proses berkembangnya pemikiran dan sikap 

manusia. Merujuk Undang-Undang No 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan 

Nasional, 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.  

Secara sosial, pendidikan adalah pewarisan kebudayaan, pewarisan 

kebudayaan yang telah dimiliki generasi sebelumnya dalam bentuk nilai-nilai, 

perilaku dan teknologi kepada generasi setelahnya agar kebudayaan selalu terjaga 
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dan berkembang (Wutsqah, 2019, hlm. 32). Upaya ini dapat dilakukan oleh 

pendidikan formal maupun nonformal. Seperti yang telah disebutkan juga, 

organisasi merupakan salah satu yang dapat melakukan pendidikan anti korupsi. 

Organisasi merupakan kegiatan non formal yang ditempuh manusia untuk 

meningkatkan kualitas dirinya di luar pendidikan formal.  

Salah satu organisasi terkemuka yang dianggap dapat melaksanakan 

pendidikan anti korupsi dengan optimal yaitu organisasi pramuka. Pramuka 

merupakan singkatan dari “Praja Muda Karana” yang memiliki arti Jiwa Muda yang 

Suka Berkarya, adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan pendidikan kepanduan di mana proses pendidikannya memiliki 

sasaran agar terbentuk watak, akhlak dan budi pekerti luhur dengan menerapkan 

Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan melalui aktivitas menarik, menyenangkan, 

sehat, teratur, terarah, praktis dan dilakukan di alam terbuka (Mustofa & Akhwani, 

2019, hlm. 51). Karakter bangsa yang dapat dibentuk melalui Gerakan Pramuka 

ialah patriotisme; cinta kepada tanah air, Tuhan, sesama, dan alam; gotong royong; 

disiplin; mandiri; saling menolong; menghargai; peduli sosial dan lingkungan, 

dengan adanya pembentukan nilai-nilai karakter tersebut banyak kalangan 

memberikan perhatiannya dalam membangun karakter bahwa Gerakan Pramuka 

dipercaya sebagai pilihan organisasi utama untuk mengatasi degradasi moral anak 

bangsa (Erliani, 2017, hlm. 37).   

Magins Suseno menyebutkan bahwa manusia yang memiliki moral selalu 

mengacu pada baik buruknya perilaku manusia tersebut, sedangkan menurut 

Durkheim moralitas tidak dapat dipandang hanya sebagai ajaran normatif tentang 

baik atau buruk, bukan saja mengenai sistem perilaku sewajarnya tetapi 

berdasarkan ketentuan, memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yaitu pertama 

semangat disiplin yang memberikan pelajaran agar tidak bertindak menuruti 

keinginan yang bersifat sesaat, kedua ikatan pada kelompok-kelompok sosial 

masyarakat hal ini berarti moral merupakan kebaikan saat diri berhadapan dengan 

dunia sosial bukan berarti sebuah kewajiban yang tumbuh dari dalam diri, dan 

ketiga otonomi atau penentuan nasib sendiri di mana kaidah mengharuskan moral 

dilakukan dengan suka rela (Sinulingga, 2016, hlm. 230).  
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Untuk mendukung hal tersebut, KPK bersepakat dengan Pramuka 

memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh kegiatan Pramuka yang 

dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dan ditandatangani oleh Wakil Ketua 

KPK Laode M. Syarif serta Ketua Kwartir Nasional Pramuka Komjen Pol (Purn) 

Budi Waseso pada Juni 2019 lalu, menurut Laode M. Syarif Pramuka adalah 

gerakan lintas etnis dan lintas agama terbaik serta salah satu gerakan masyarakat 

sipil yang terstruktur dan masif dengan lebih dari 22.000.000 orang tersebar di 

seluruh tingkat pendidikan di Indonesia, berpotensi besar untuk menjadi agen anti 

korupsi dan integritas yang baik (KPK, 2019a). Kesepakatan diantara keduanya 

bertujuan untuk memasukan anti korupsi sebagai salah satu Syarat Kecakapan 

Khusus (SKK) dan Tanda Kecakapan Khusus (TKK) di Pramuka dan selanjutnya 

dilakukan sosialisasi kepada anggota Pramuka untuk mendapatkan SKK dan TKK 

anti korupsi agar terciptanya agen-agen anti korupsi dalam dunia kepanduan dengan 

jumlah yang besar (KPK, 2019b).  

Kegiatan penanaman nilai-nilai anti korupsi ini misalnya nilai kejujuran 

yang dibiasakan dengan kegiatan nyata oleh dewan kerabat/pengurus Pramuka 

dalam mengelola keuangan, nilai kedisiplinan yang tercermin dalam jadwal 

kegiatan yang tersusun rapi, pembiasaan oleh pembina yang memberikan 

kepercayaannya kepada anggota saat pelaksanaan kegiatan untuk membina nilai 

tanggung jawab, dan nilai anti korupsi lainnya yang tercermin dalam kegiatan 

Pramuka, runtutan aktifitas tersebut lambat laun akan membentuk habit yang 

menjadi karakter bagi siswa melalui pengalaman yang diperoleh secara mandiri 

(Mustofa & Akhwani, 2019, hlm. 51). 

Bedasarkan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Gurning, 

Mudjiman, dan Haryanto terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui 

Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus pada tahun 2014, diperoleh hasil bahwa 

warung kejujuran merupakan praktik nyata dari pendidikan anti korupsi yang 

dipelajari peserta didik, evaluasinya dilakukan dengan menganalisis laporan 

keuangan oleh seluruh warga sekolah, adanya warung kejujuran berhasil 

membentuk karakter siswa setidaknya saat mereka bersekolah di SMP Keluarga 

Kudus, para guru juga sadar bahwa penanaman nilai kejujuran pada siswa tidak 

mudah dan tidak terlihat secara singkat hasilnya (Gurning, Mudjiman, & Haryanto, 
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2014). Selanjutnya penelitian oleh Najah berkenaan Pembentukkan Karakter Siswa 

melalui Kegiatan Pramuka di MTs Da’il Khairaat Kalideres Jakarta Barat tahun 

2020 yang mendeskripsikan bahwa melalui kegiatan pramuka terbentuk karakter-

karakter baik yang cendereung positif pada siswa diantarannya religius, mandiri, 

gotong royong, integritas dan nasionalis, namun tetap ada hambatan yang muncul 

yaitu jarak yang ditempuh siswa, tempat yang kurang memadai dan kurangnya 

tenaga pembina (Najah, 2020). Adapun dalam penelitian Nurwega pada tahun 2015 

terkait Pembinan Karkter Antikorupsi Siswa pada Lingkungan Boarding School 

(Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Sekolah Menegah Pertama (SMP) Darul Qur’an 

Badung), diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa nilai karakter dikembangkan 

yaitu karakter pribadi, karakter bermuatan nilai keislaman atau Qur’ani dan karakter 

budaya melalui penerapan metode pembiasaan, teladan, pemberian nasihat, metode 

kisah, pemberlakuan reward dan sanksi, dari kegiatan ini juga perubahan perilaku 

dan kemampuan adaptasi siswa lebih baik dan secara keseluruhan cenderung 

terlihat positif dari pembinaan karakter anti korupsi siswa ini (Nurwega, 2015).  

Atas dasar pemaparan tersebut dan untuk melengkapi data pada penelitian 

terdahulu, maka upaya mencegah terjadinya korupsi dengan membina nilai-nilai 

anti korupsi pada generasi muda bangsa  melalui kegiatan Pramuka urgen dilakukan 

bagi masa depan dan eksisnya suatu bangsa, bukan hanya itu peneliti juga melihat 

bahwa kegiatan pramuka sebagai upaya yang cukup tepat untuk mencegah tindak 

korupsi, menjaga dan melindungi generasi muda dari degradasi moral. Berdasarkan 

paparan tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait “Peran 

Organisasi Pramuka Dalam Membina Karakter Anti Korupsi Pada Siswa 

(Studi Deskriftip di SMP Kartika XIX-2 Bandung)”. Peneliti memilih sekolah 

tersebut sebagai bagian dari anggota gerakan Pramuka pada jenjang SMP/MTs di 

Kota Bandung yang cukup aktif. SMP Kartika XIX-2 merupakan sekolah menegah 

pertama berlokasi di Jl. Pak Gatot Raya Nomor 73s KPAD Gegerkalong, yang 

memiliki visi “Menjadi Sekolah yang Unggul dalam Prestasi Akademik maupun 

Non Akademik, berdedikasi, kompetitif, berwawasan tinggi berdasarkan Iman, 

Taqwa serta Akhlak Mulia”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Mengacu pada latar belakang, ada beberapa rumusan masalah yang peneliti 

paparkan yaitu:  

1. Bagaimana strategi pelaksanaan Pramuka dalam membina nilai-nilai anti 

korupsi siswa di SMP Kartika XIX-2 Bandung?  

2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pramuka dalam membina nilai-nilai anti 

korupsi siswa di SMP Kartika XIX-2 Bandung?  

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan 

Pramuka dalam membina nilai-nilai anti korupsi siswa di SMP Kartika XIX-2 

Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Secara umum bertujuan mengkaji peran pramuka dalam membina karakter 

anti korupsi pada siswa di SMP Kartika XIX-2 Bandung.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

Secara khusus penelitian ini dilakukan untuk: 

1) Menganalisis strategi pelaksanaan Pramuka dalam membina nilai-nilai anti 

korupsi siswa di SMP Kartika XIX-2 Bandung. 

2) Menganalisis kendala yang dihadapi Pramuka dalam membina nilai-nilai anti 

korupsi siswa di SMP Kartika XIX-2 Bandung. 

3) Menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan 

Pramuka dalam membina nilai-nilai anti korupsi siswa di SMP Kartika XIX-2 

Bandung.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan, adapun manfaat teoritis penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya penelitian dan khazanah keilmuan terkait peran 

organisasi pramuka dalam membina karakter anti korupsi pada siswa.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini ialah:  
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1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman empiris 

terkait peran organisasi pramuka dalam membina karakter anti korupsi.  

2) Bagi Siswa  

Dapat menaikkan semangat dalam mengikuti organisasi pramuka dan 

memotivasi mereka agar dapat mengembangkan karakter anti korupsi di 

keseharian.  

3) Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat memberi masukan mengenai urgensi pendidikan anti 

korupsi serta dapat secara konsisten mengimplementasikan nilai-nilai anti 

korupsi di dalam kelas dan luar kelas (organisasi atau ekstrakurikuler).  

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi  

Peneliti akan menyusunnya ke dalam lima bagian terdiri atas Bab I yaitu 

pendahuluan dari skripsi mengenai uraian latar belakang, rumusan permasalahan, 

tujuan penelitian yang akan dicapai, kemudian manfaat, serta yang terakhir adalah 

struktur organisasi skripsi yang menguraikan secara umum isi dari setiap bab. 

Bab II Kajian Pustaka memaparkan konsep-konsep yang terdapat pada judul 

dan pernyataan dari para ahli yang mendukung dalam penelitian ini. Pada Bab II  

dijelaskan secara singkat konsep Pramuka, korupsi, anti korupsi dan penelitian 

terdahulu sebagai referensi bagi peneliti.  

Bab III Metode Penelitian memaparkan cara peneliti memperoleh dan 

mengolah data penelitian yang terdiri dari penjelasan desain penelitian, partisipan 

penelitian dan tempat penelitian, serta dijelaskan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menganalisis serta menguji keabsahan data.  

Bab IV yang terdiri atas temuan dan pembahasan menguraikan temuan atas 

hasil penelitian dan analisis beserta pembahasannya untuk menjawab rumusan 

masalah.  

Bab V berkenaan dengan simpulan, implikasi dan rekomendasi yang 

memaparkan tafsiran dan makna serta mengajukan hal-hal yang dapat dimanfaatkan 

atas hasil penelitian. 
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