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A. KASUS DAN PERMASALAHAN
Korupsi merupakan suatu fenomena, dan fonomena yang melekat

ini sedang menikmati hasil karyanya di bimi nusantara tercinta ini.

Kebiasaan korupsi terutama di institusi pemerintah nampaknya benar-

benar terstruktur dan bahkan kebiasaan ini seakan terwariskan dari satu

generasi ke generasi yang lainnya.

Bukti terdapat pada Koran ternama (jawa pos) di Negeri ini

misalnya dari tanggal 25 nov- 15 desembaer 2011, isinya berkisar tentang

berita korupsi atau sejenisnya .

1. Tgl 25/11/2011: KPK tangkap sekda semarang di duga terlimat

kasus….

2. Tgl 26/11/2011: KPK sita uang suap 500juta, setelah sekda dan

dua anggota DPRD ditahan karna kasus suap.

3. Tgl 06/12/2011: banyak PNS muda jadi gayus, 50% kekayaannya

mencurigakan, hasil korupsi…..

4. Tgl 08/12/2011: KPK usut walikota semarang, kasus suap RAPBD

tahum 2012 tersangka….

5. Tgl 11/12/2011: di tangkap nunun ternya tidak lupa pingatan buron

kasus suap cek perjalanan pemilihan diputi gubenur senior bank

Indonesia

6. Tgl 14/12/2011: tiru gayus, stap pengadilan di bekuk KPK….

7. Tgl 15/12/2011 nunun nyani, Miranda tersangka kasusu suap

dst,dst

Mengapa sederet nama (pejabat instansi pemerintah) yang

mestinya memberikan suri tauladan yang baik bagi masyarakat justru

melakukan tindakan yang tidak terpuji dan di benci oleh manusia sampai

tuhan. Yakni KORUPSI.



Berikut analis penulis menggunakan berbagai pendekatan yang

diuraikan sebagai berikut;

1. TEORI (PENDEKATAN) BIOLOGIS.
Manusia lahir dengan berbagai “karakeristik biologis” yang

membedakan dengan yang lain dan berperan  menentukan perilakunya.

(Mc Daugall, Freud, dan Lorenz).

Karakteristik biologis dalam kontek ini adalah ; karakteristik bawaan

(naluri), karakteristik fisik yang berkembang sejak lahir (perbedaan

genetika), atau pertumbuhan fisik sementara (pengaruh produksi

hormonal atau perangsang otak).

Pertama ; Naluri (karakteristik bawaan)

Manusia memiliki naluri untuk selalu memenuhi kebutuhan dan tidak

pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Dari naluri inilah manusia

siapapun meskipun bukan pejabat dia pasti akan cenderung memperkaya

dirinya untuk memenuhi kebutuhannya dan akan selalu menambah dan

menumpuk kekayaannya. Dari sini bisa sedikit memberi gambaran bahwa

tindakan korupsi merupakan tindakan yang bisa dilakukan oleh siapapun

karena naluri bawaannya yang tidak pernah puas dengan apa yang

dimiliki dan cenderung memperkaya diri sendiri.

Kedua : Faktor Genetika (karakteristik fisik)

Secara biologis, perbedaan genetika menimbulkan perbedaan perilaku.

Misalnya, sebagian dari kita ada perempuan  (bisa melahirkan) dan ada

pria (tak dapat melahirkan), ada yang tumbuh lebih besar dan kuat, ada

pula yang kurus dan kecil.

Demikian pula sebagian orang mungkin karena alasan-alasan genetik,

lebih mempunyai nilai egois untuk memperkaya diri sendiri dari pada yang

lain bahkan yang dilakukan itu bisa membuat orang sengsara seperti

halnya korupsi.



Dalam kasus diatas, Korupsi bisa saja para pejabat memiliki genetic

yang lebih dominan nilai egoisya sehingga selalu mementingkan

kepentingan pribadi dalam memenuhi kebutuhannya

2. Pendekatan Teori  Belajar
Pendekatan ini mempunyai pokok pikiran bahwa Perilaku banyak

ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya.

Dalam suatu situasi, orang mempelajari perilaku sebagai kebiasaan.

Apabila suatu saat ia menghadapi situasi itu kembali, maka ia akan

berperilaku seperti apa yang telah dipelajarinya

Pendekatan ini populer di th 1920-an, dan menjadi dasar behaviorisme,

yang pendukung utamanya   Pavlov, dan J.B. Watson, kemudian Clark

Hull dan B.F. Skinner.

Ada 3 mekanisme  dalam belajar, yaitu;

a) Asosiasi; atau yang lebih dikenal dengan classical conditioning.

Anjing Pavlov mengasosiasikan bel dengan daging.

b) Reinforcement; Orang belajar menampilkan perilaku karena disertai

sesuatu yang menyenangkan, (demikian juga sebaliknya)

c) Imitasi; Sering kali seseorang mempelajari sikap dan perilaku

dengan mengimitasi sikap dan perilaku orang yang menjadi model.

Pendekatan belajar memiliki tiga karakteristik yaitu;

a) Sebab-sebab perilaku terletak pada pengalaman belajar individu

dimasa lampau.

b) Menempatkan sumber perilaku pada lingkungan eksternal, bukan

pada pengartian subyektif individu terhadap apa yang terjadi.

c) Pendekatan belajar, untuk menjelaskan perilaku yang nyata, bukan

keadaan subyektif/psikologis tertentu.

Dalam kasus Korupsi yang dilakukan pejabat akhir-akhir ini dalam

pendekatan teori belajar, pejabat ini melakukan tindakan karena dia juga

belajar dari sebuah pengalaman atau dari apa yang pernah dilihatnya atau



kejadian yang pernah dialaminya. Sebagai contoh. Dalam kasus suap,

para pejabat yang melakukan suap mempunyai kemungkinan dia pernah

melihat atasanya melakukan suap pada orang lain, sehingga hal itu akan

dijadikan pengalaman dirinya untuk melakukan suap pada orang lain

karena melihat atasanya tidak mendapatkan hal buruk ketika melakukan

suap;

3. Pendekatan  Teori Insentif
Perilaku (seorang) ditentukan oleh insentif yang tersedia. Orang

bertindak berdasarkan pada keuntungan & kerugian yang akan diterima

setelah perilakunya selesai,

Pada kasus korupsi oleh beberapa para pejabat, para pejabat

mempunyai beberapa pilihan yang bisa diuraikan sebagai berikut:

a. Jika korupsi tidak terbongkar maka pelaku akan menjadi orang

yang kaya dan bisa melakukan apapun dengan uang yang

dimilikinya (insentif positif)

b. Jika dia tidak korupsi maka kesempatan untuk menjadi kaya

dengan menggunakan jabatannya akan hilang (insentif positif)

c. Jika korupsi dan tertangkap maka akan menjadikan dia dipenjara

dan dipenjara juga masih bisa dibeli dengan uang sehingga dia

masih bisa bebas dari penjara bahkan uang hasil korupsi masih

lebih dari cukup untuk suap dipenjara (insentif positif)

d. Jika korupsi maka nilai moral pribadi akan turun dan terhinakan

(insentif negative)

Dari uraian insentif yang sedikit ini dapat kita lihat bahwa korupsi

mempunyai banyak insentif positif yang didapat bagi seorang dan insentif

negative yang sedikit. mungkin dari sinilah banyak para pejabat yang

melakukan korupsi. Namun jika pejabat mempunyai kepribadian yang kuat

dalam nilai moralnya maka insentif positif yang bernilai moral negative itu

tidak akan menjadi insentif yang positif tetapi justru menjadi insentif yang



negatif . sehingga pejabat yang mempunyai kepribadian dan bermoral

tinggi tidak akan pernah melakukan korupsi.

Analisis konflik.

Sering kali analisis insentif dikembangkan untuk membahas konflik

antara dua kemungkinan perilaku seseorang.

a. Konflik approach-approach, yang melibatkan dua perilaku,

masing-masing berhubungan dengan insentif positif

b. Konflik avoidance-avoidance, melibatkan dua perilaku, masing-

masing berhubungan dengan insentif negative

c. Konflik approach-avoidance, melibatkan dua perilaku yang terkait

dengan insentif  positif dan insentif negatif.

Prinsip-prinsip Teori Insentif

a. Prinsip pilihan rasional, (rational dicision making theory),

orang akan memperhitungkan kerugian dan keuntungan dari

tindakannya, dan secara rasional akan memilih alternatif yang

terbaik.

Pemilihan  alternatif, didasarkan pada prinsip “expectancy

value”; yaitu keputusan diambil berdasarkan (1) nilai dari akibat

keputusan yang mungkin timbul, (2) derajat ekspektasi (dugaan)

akibat yang akan ditimbulkan oleh setiap keputusan

b. Prinsip pertukaran, prinsip ini menganalisis interaksi interpersonal

sebagai rangkaian keputusan rasional yang dibuat.

Perilaku seorang terhadap orang lain didasarkan pada

pertimbangan untung/rugi yang timbul pada masing-masing fihak

sebagai akibat interaksi.

Dalam hal kasus Korupsi, dapat dianalisis dalam bentuk

permusuhan karena kepentingan yang saling bertentangan antara

pejabat yang korupsi dengan masyarakatnya. Pejabat yang

korupsi jika lolos akan semakin membuat rakyatnya miskin dan



pejabat yang tertangkap karena korupsi akan mengurangi

kemiskinan Negara dan masyarakatnya.

c. Prinsip pemuasan kebutuhan ; setiap orang memiliki kebutuhan

spesifik, dan ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan

spesifik tsb melalui berbagai cara

Pada kasus korupsi merupakan sebuah usaha untuk

melakukan pemuasan pada keinginannya untuk memperkaya

dirinya. Inilah salah satu alasan korupsi marak terjadi di Negara

kita.

4. Pendekatan Teori Kognitif
Prinsip nya; perilaku seseorang sangat tergantung pada persepsinya

terhadap situasi sosial, dan hukum persepsi sosial mirip dengan hukum

persepsi obyek. Orang mengorganisasikan persepsi, pikiran dan

keyakinannya tentang situasi sosial kedalam bentuk yang sederhana dan

bermakna (seperti yang dilakukan terhadap obyek). Pengorganisasian

(persepsi dan pengartian lingkungan) itu mepengaruhi perilaku kita dalam

situasi sosial

Prinsip-prinsip Dasar.

a. Secara kognitif, orang cenderung mengkelompokkan obyek atas

dasar prinsip kesamaan, kedekatan, dan pengalaman.

b. Secara kognitif, orang cenderung memperhatikan (tertarik) pada

sesuatu yang mencolok (figure)  berwarna-warni, bergerak-gerak,

bersuara, unik & antik.

c. Secara kognitif orang cenderung menginter- pretasi aspek yang tak

jelas pada diri orang, (tujuan, motif, sikap, ciri kepribadian,

perasaan, dll). Interpretasi ini merupakan implikasi dari caranya

mengamati orang lain dan situasi sosial.

Proses interpretasi dan organesasi kognitif sangatlah penting (dalam

kontek ini), karena merupakan implikasi dari cara seorang mengamati

orang lain dan situasi sosialnya.



Pejabat yang korupsi saat ini tidak mempunyai rasa bersalah sama

sekali sehingga menimbulkan saat ini bahwa korupsi merupakan hal yang

biasa dalam persepsi masyarakat. Sehingga saat ini korupsi merupakan

hal yang wajar dilakukan karena situasi sosial yang tercipta saat ini

menjadikan korupsi adalah hal yang biasa terjadi pada para pejabat.

Atas dasar interpretasi dan organesasi kognmitif ditas, Anton bereaksi

menembak.

Teori kognitif menekankan pada dua hal yaitu;

1. Memusatkan perhatian pada interpretasi (organisasi perseptual)

mengenai keadaan saat ini bukan keadaan masa lalu. 

(bagaimana korupsi itu dilakukan karena kebutuhannya sekarang

untuk memperkaya dirinya tanpa melihat keadaan masa lalunya.

Sehingga bisa jadi dulu yang dia adalah orang yang baik namun

karena dalam kesempatan yang dia dapatkan dia dapat melakukan

korupsi karena posisi dia saat ini yang menguntungkan)

2. Sebab-sebab perilaku terletak pada persepsi (interpretasi) individu

terhadap situasi, bukan pada realitas situasinya sendiri. 

(bagaimana seorang yang korupsi menginterpretasikan situasi

(waktu itu) merupakan hal yang penting, dari pada bagaimana

sebenarnya situasi itu. Sehingga waktu yang dipikirkan itu tidak

akan pernah dilewatkan untuk melakukan korupsi.


