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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korupsi merupakan masalah semua negara di dunia, terutama terkait korupsi di 

lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga publik lainnya. Indonesia merupakan salah satu 

negara yang juga sedang mengalami masalah terkait perilaku korupsi yang cenderung 

terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi di kalangan pemerintahan telah tumbuh 

secara vertikal dan horizontal ke daerah-daerah. Korupsi di Indonesia sudah semakin 

meluas, tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat publik, 

wakil rakyat saja tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Salah satu akar penyebab 

berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya 

dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindak korupsi. 
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Berdasarkan data Studi Perilaku Anti Korupsi yang diadakan Badan Pusat Statistik 

tahun 2012, indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia sebesar 3,55 pada skala yang 

dibangun dari 0 sampai 5 (0 sangat permisif terhadap korupsi dan 5 sangat anti korupsi). 

Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung anti terhadap korupsi. 

Sedangkan nilai IPAK provinsi Jawa Barat lebih rendah dari IPAK secara nasional, yaitu 

3,41. Walaupun lebih rendah, namun masyarakat Jawa Barat masih dalam kategori 

masyarakat yang anti terhadap korupsi.  

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 

2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) 

jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014. Dalam Visi dan 

Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi, yakni: (1) melaksanakan  

upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang 

penegakan hukum; (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan 

perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) 

melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) 

meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) meningkatkan 

koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan 

korupsi. 

Terkait dengan enam strategi tersebut, BPS ditugaskan secara eksplisit oleh 

Presiden RI untuk mengukur indikator pada strategi 5 yaitu meningkatkan upaya 

pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi ini diukur dengan melaksanakan Survei 

Perilaku Anti Korupsi. Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar 

penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas 

para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Untuk 

mendukung strategi tersebut diperlukan sebuah survei yang dapat memberikan gambaran 

tentang pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat terkait dengan korupsi.  

Perbedaan pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat tersebut dapat terjadi akibat 

beberapa faktor, sehingga faktor-faktor tersebut dapat diteliti apakah berpengaruh 
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terhadap pendapat yang dikeluarkan oleh responden terpilih. Dengan latar belakang 

tersebut maka karya tulis ”Analisis Perilaku Anti Korupsi” dapat ditulis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adanya perbedaan pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat diyakini dipengaruhi 

oleh berbagai kondisi perekonomian dan karakteristik responden yang juga ditentukan 

oleh variabel-variabel penentu antara lain umur, pekerjaan, jenis kelamin, pengeluaran 

rumah tangga, dan pendidikan yang ditamatkan. 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi untuk responden yang berstatus kepala 

rumah tangga atau pasangannya. Untuk mengetahui dan menginventarisasi anggota rumah 

tangga yang eligible yaitu kepala rumah tangga dan pasangannya, maka dilakukan 

pengisian form daftar kepala rumah tangga dan pasangannya (istri/suami) dibedakan 

menurut jenis kelamin dan umur. Rumah tangga yang digunakan adalah rumah tangga 

biasa. 

Sejalan dengan masalah yang telah dikemukakan, maka masalah-masalah yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum hasil Survei Perilaku Anti Korupsi di Kota Depok pada 

Tahun 2013 ? 

2. Bagaimana pengaruh identitas responden terhadap pendapat tentang kebiasaan di 

masyarakat ? 

3. Bagaimana pengaruh identitas responden terhadap pengetahuan responden tentang 

perilaku tertentu ? 

4. Bagaimana pengaruh pengetahuan responden tentang perilaku tertentu terhadap 

pendapat tentang kebiasaan di masyarakat ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam mengadakan suatu penelitian perlu diketahui apa yang menjadi tujuan dari 

penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui gambaran umum hasil Survei Perilaku Anti Korupsi di Kota Depok pada 

Tahun 2013 

2. Mengetahui pengaruh identitas responden terhadap pendapat tentang kebiasaan di 

masyarakat 

3. Mengetahui pengaruh identitas responden terhadap pengetahuan responden tentang 

perilaku tertentu 

4. Mengetahui pengaruh pengetahuan responden tentang perilaku tertentu terhadap 

pendapat tentang kebiasaan di masyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti dan pembaca, untuk menambah wawasan sekaligus ilmu pengetahuan 

baru, khususnya tentang korupsi. 

2. Bagi pemerintah, sebagai informasi yang sangat berguna untuk melihat gambaran 

umum tentang korupsi di masyarakat dan mengetahui faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi pendapat masyarakat tentang kebiasaan yang ada di masyarakat. 

 

E. Ruang Lingkup 

Kegiatan SPAK 2013 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota 

Depok yang tersebar di 11 kecamatan yang terdiri dari 12 blok sensus dengan jumlah 

sampel setiap blok sensusnya 10 rumah tangga terpilih, sehingga jumlah sampel 

seluruhnya sebanyak 120 rumah tangga.  
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F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang dapat dirinci sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi gambaran umum tentang penyusunan 

penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 

BAB II METODOLOGI. Bab ini berisi kerangka umum yang melandasi hubungan 

antara umur, pekerjaan, jenis kelamin, pengeluaran rumah tangga, dan pendidikan yang 

ditamatkan terhadap pengetahuan responden tentang perilaku tertentu serta pendapat 

tentang kebiasaan di masyarakat. Kemudian berisi penjelasan mengenai teknik analisis 

yang digunakan, data yang dipakai, model hubungan yang terjadi, penentuan variabel, 

serta konsep dan definisi operasional masing-masing variabel. 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.  Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian 

dan hasil pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis pada bab II kemudian 

berisi pula interpretasi dan pembahasan terhadap hasil penelitian. 

BAB IV KESIMPULAN. Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan pada bab-

bab sebelumnya. 
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METODOLOGI 

 

A. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Survei Perilaku Anti Korupsi 

(SPAK) tahun 2013 yang dilaksanakan pada bulan November 2013 di Kota Depok. Data 

ini terdiri dari 12 blok sensus, dimana setiap blok sensusnya terdiri dari 10 rumah tangga 

terpilih yang akan dijadikan responden SPAK 2013. Responden terpilih pada SPAK 2013 

ini adalah 75 persen responden terpilih pada SPAK tahun 2012 dan sisanya 25 persen 

responden baru. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode Structural Equation Model  

dengan pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang 

perilaku tertentu sebagai konstruk endogen dan umur, pekerjaan, jenis kelamin, 

pengeluaran, dan pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagai konstruk eksogen. 

2 
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B. Metode Structural Equation Model (SEM) 

Structural equation model (SEM) merupakan gabungan dari dua metode statistik 

yang terpisah yaitu analisis faktor yang dikembangkan pada ilmu psikologi dan psikometri 

serta model persamaan simultan yang dikembangkan pada ilmu ekonometrika. Metode ini 

menggunakan pendekatan atas dasar maximum likelihood (ML). Pendekatan maximum 

likelihood ini memungkinkan para peneliti menguji hipotesisi bahwa ada sejumlah faktor 

yang dapat menggambarkan interkorelasi antar variabel. Dengan konsep meminimumkan 

fungsi maximum likelihood maka didapatkan likelihood ratio chi-square test untuk 

menguji hipotesis apakah model yang dihipotesiskan cocok atau sesuai (fit) dengan data. 

Pengembangan lebih lanjut menghasilkan metodologi analisis konfirmatori faktor yang 

memungkinkan pengujian hipotesis berkaitan dengan jumlah faktor dan pola loadingnya. 

Analisis faktor yang bersifat eksploratori dan konfirmatori sampai saat ini merupakan 

metodologi analisi kuantitatif yang popular di bidang penelitian ilmu sosial. 

Perkembangan lebih lanjut terjadi di bidang ekonometrika yang menggambarkan 

model matematika dari suatu fenomena ekonomi. Ekonometrika yang relevan dengan 

model persamaan struktural dikembangkan oleh Haavelmo (1943) yang mengembangkan 

model interdependen antar variabel ekonomi dengan menggunakan sistem persamaan 

simultan sebagai berikut : 

y = By + Ӷx + ζ 

Dimana  y adalah vektor variabel endogen (dependen) 

  x adalah vektor variabel eksogen (independen) 

  ζ adalah vektor gangguan (error disturbance) 

  B dan Ӷ adalah koefisien matriks. 

  

C. Tahapan Structural Equation Model (SEM) 

Dalam setiap metode statistik harus melalui beberapa tahapan sebelum mengambil 

keputusan/menginterpretasikan suatu data yang ingin diteliti tidak terkecuali pada metode 
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structural equation model ini. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang harus dijalankan 

guna mendapatkan model yang terbaik. 

 

1. Identifikasi Ukuran Sampel 

Besarnya ukuran sampel memiliki peran penting dalam interpretasi hasil SEM. 

Ukuran sampel memberikan dasar untuk mengestimasi sampling error. Pertanyan kritis 

yang dapat diajukan dalam SEM adalah berapa besar jumlah sampel yang diperlukan ?. 

Dengan model estimasi menggunakan maximum likelihood (ML) minimum diperlukan 

sampel sebanyak 100. Ketika sampel dinaikan di atas nilai 100, metode ML meningkat 

sensitifitasnya untuk mendeteksi perbedaan antar data. Begitu sampel menjadi besar (di 

atas 400 sampai 500), maka metode ML menjadi sangat sensitif dan selalu 

menghasilkan perbedaan secara signifikan sehingga ukuran goodness of fit menjadi 

jelek. Jadi dapat direkomendasikan bahwa ukuran sampel antara 100 sampai 200 harus 

digunakan untuk metode estimasi ML. 

 

2. Identifikasi Model 

Selama proses estimasi berlangsung dengan program komputer sering didapt 

hasil estimasi yang tidak logis atau meaningless dan hal ini berkaitan dengan masalah 

identifikasi model struktural. Masalah identifikasi adalah ketidakmampuan tujuan 

pembentukan model untuk menghasilkan satu solusi yang unik untuk estimasi 

parameter. 

Sehingga untuk dapat memecahkan suatu sistem persamaan agar memperoleh 

solusi yang unik dalam SEM, maka jumlah persamaan minimal harus sama dengan 

jumlah angka yang tidak diketahui. Ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi terhadap 

model SEM : 

 Model unidentified    jika nilai t > s/2 

 Model just identified jika nilai t = s/2 

 Model overidentified jika nilai t < s/2 
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Dimana  t  =  jumlah parameter yang diestimasi 

 s = jumlah varian dan kovarian antara variabel manifest yang 

merupakan (p + q) (p + q + 1) 

   p  =  jumlah variabel y (indikator variabel laten endogen) 

   q  =  jumlah variabel x (indikator variabel laten eksogen) 

 

3. Menilai Kriteria Goodness of Fit 

Menilai goodness of fit merupakan tujuan utama dalam persamaan struktural, 

yaitu ingin mengetahui sampai seberapa jauh model yang dihipotesis “fit” atau cocok 

dengan sampel data. Ada beberapa nilai goodness of fit yang dapat digunakan untuk 

mengetahui model telah cocok dengan sampel data, yaitu : 

1. CMIN adalah menggambarkan perbedaan antara unrestricted sample covariance 

matrix S dan restricted covariance matrix Σ(θ) atau secara esensi menggambarkan 

likelihood ratio test statistic yang umumnya dinyatakan dalam dalam Chi-Square 

(χ
2
) statistics. Nilai statistik ini sama dengan (N-1) Fmin (ukuran esar sampel 

dikurangi 1 dan dikalikan dengan minimum fit function). Jadi nilai Chi-Square 

sangat sensitif terhadap besarnya sampel. Ada kecenderungan nilai Chi-Square 

akan selalu signifikan. Oleh karena itu, jika nilai nilai Chi-Square signifikan, maka 

dianjurkan untuk mengabaikannya dan melihat ukuran goodness of fit lainnya. 

2. GFI (Goodness of Fit Index) dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (1984) yaitu 

ukuran non –statistik yang nilainya berkisar dari nilai 0 (poor fit) sampai 1 (perfect 

fit). Nilai GFI tinggi menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang 

dapat diterima sebagai nilai yang layak belum ada standarnya. 

3. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) merupakan pengembangan dari GFI yang 

disesuaikan dengan ratio degree of freedom untuk proposed model dengan degree 

of freedom untuk null model. Nilainya berkisar dari nilai 0 (poor fit) sampai 1 

(perfect fit).  

4. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) merupakan ukuran yang 

mencoba memperbaiki kecenderungan statistik chi-square menolak model dengan 
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jumlah sampel yang besar. Nilai RMSEA antara 0,05 sampai 0,08 merupakan 

ukuran yang dapat diterima. Hasil uji empiris RMSEA cocok untuk menguji model 

konfirmatori atau competing model strategy dengan jumlah sampel besar. 

5. PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index) merupakan nilai yang memodifikasi 

GFI atas dasar parsimony estimated model. Nilai PGFI berkisar Antara 0 sampai 1 

dengan nilai semakin tinggi menunjukkan model lebih parsimony. 

Jika didapat nilai goodness of fit yang jelek, langkah selanjutnya adalah 

mendeteksi sumber penyebab “misfit” dalam model hal ini salah satu dapat dilihat dari 

kelayakan estimasi parameter. Nilai estimasi parameter harus memberikan tanda yang 

benar dan konsisten dengan teori yang ada. Jika ada nilai estimasi yang tidak 

memenuhi kriteria ini menunjukkan indikasi bahwa model mungkin salah atau matriks 

input tidak cukup memberikan informasi. Beberapa indikasi ini dapat dilihat jika ada 

nilai korelasi > 1,00, nilai varian bernilai negatif, dan matriks kovarian atau korelasi 

tidak definit positif. 

 

4. Membandingkan Competing Atau Nested Model 

Competing model atau strategi pengembangan model dilakukan dengan 

membandingkan hasil suatu model untuk menentukan model terbaik dari berbagai 

alternatif model yang ada. Langkah yang dilakukan peneliti adalah mulai dengan model 

awal dan dilanjutkan dengan spesifikasi beberapa model untuk meningkatkan model fit.  

Untuk membandingkan model telah dikembangkan beberapa pengukuran. Satu 

pengukuran untuk overall model fit, ada juga ukuran model parsimony. Perbedaan 

antar model dapat dilihat dari perbedaan nilai chi-square (χ
2
). Perbedaan nilai χ

2
 dapat 

diuji secara statistik dengan tingkat degree of freedom tertentu. Syarat yang diperlukan 

adalah bahwa jumlah konstruk dan indikator harus masih sama sehingga null model 

sama dengan model lainnya (nested model). Jika model menjadi non-nested yaitu 

memiliki jumlah indikator dan konstruk yang berbeda, maka peneliti harus 

menggunakan ukuran parsimony fit. 
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5. Interpretasi dan Modifikasi Model 

Ketika model telah dinyatakan diterima, maka peneliti dapat mempertimbangkan 

dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki penjelasan teoritis atau goodness 

of fit. Modifikasi dari model awal harus dilakukan setelah dikaji banyak pertimbangan. 

Jika model dimodifikasi, maka model tersebut harus di cross-validated (diestimasi 

dengan data terpisah) sebelum model modifikasi diterima. Pengukuran model dapat 

dilakukan dengan modificaion indices. Nilai modification indices sama dengan 

terjadinya penurunan chi-square jika koefisien diestimasi. Nilai sama dengan atau lebih 

besar dari 3,84 menunjukkan telah terjadi penurunan chi-square secara signifikan. 

 

D.  Konsep dan Definisi Operasional 

Konsep dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Konsep dan Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

Operasional 

Kategori Dalam 

Kuesioner 

Kategori Dalam 

Penulisan 

Skala 

Pengukuran 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Umur Umur pekerja Umur dalam tahun Umur dalam tahun Numerik 

Kerja 

Apakah 

memiliki 

pekerjaan 

1. Ya 

2. Tidak  

1. Ya 

2. Tidak 
Nominal 

Jenis 

Kelamin 

Jenis kelamin 

pekerja 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 
Nominal 

Pengelua

ran 

Pengeluaran 

rumah tangga 

dalam satu 

bulan 

1. < Rp 1 Juta 

2. Rp 1 - 2,9 Juta 

3. Rp 3 - 5,9 Juta 

4. Rp 6 - 9,9 Juta 

5. Rp 10 - 14,9 Juta 

6. ≥ Rp 15 Juta 

1. < Rp 1 Juta 

2. Rp 1 - 2,9 Juta 

3. Rp 3 - 5,9 Juta 

4. Rp 6 - 9,9 Juta 

5. Rp 10 - 14,9 Juta 

6. ≥ Rp 15 Juta 

Nominal 

Ijazah 
Ijazah tertinggi 

yang ditamatkan 

1. tidak/belum 

pernah sekolah 

2. tidak/belum tamat 

SD 

1. tidak/belum 

pernah sekolah 

2. tidak/belum 

tamat SD 

Ordinal 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 

Kategori Dalam 

Kuesioner 

Kategori Dalam 

Penulisan 

Skala 

Pengukuran 

3. SD/sederajat 

4. SMP/sederajat 

5. SMA/sederajat 

6. DI/DII/DIII 

7. DIV/S1 

8. S2/S3 

3. SD/sederajat 

4. SMP/sederajat 

5. SMA/sederajat 

6. DI/DII/DIII 

7. DIV/S1 

8. S2/S3 

Pengetah

uan  

Apakah perilaku 

berikut ini 

termasuk 

perilaku korupsi 

atau tidak 

1. Ya 

2. Tidak 

9. Tidak tahu 

1. Ya 

2. Tidak 

9. Tidak tahu 

Kategorik  

Pendapat 

Pendapat 

terhadap 

kebiasaan di 

masyarakat 

1. Sangat wajar 

2. Wajar 

3. Kurang wajar 

4. Tidak wajar 

1. Sangat wajar 

2. Wajar 

3. Kurang wajar 

4. Tidak wajar 

Kategorik  

 

Umur yang dimaksudkan dalam survei perilaku anti korupsi ini dihitung dalam 

tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang  tahun terakhir sebelum 

pencacahan. 

Kerja yang dimaksudkan dalam survei perilaku anti korupsi ini adalah apakah 

responden terpilih dalam survei ini sudah memiliki perkejaan/usaha atau belum, baik 

bekerja/berusaha dalam seminggu terakhir atau mempunyai pekerjaan tetap namun 

sementara tidak bekerja selam seminggu terakhir.  

Jenis kelamin terdiri 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini 

memiliki pengaruh dalam segala bidang termasuk dalam penentuan pendapat/persepsi 

terhadap kebiasaan di masyarakat. 

Pengeluaran yang dimaksudkan dalam survei perilaku anti korupsi ini adalah 

biaya yang dikeluarkan oleh satu rumah tangga dalam satu bulan untuk keperluan hidup 

anggota rumah tangga tersebut. 

Ijazah/STTB adalah bukti tanda tamat sekolah yang telah menyelesaikan pelajaran 

dan ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang 
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pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat  

belajar/ijazah. 

Pengetahuan yang dimaksudkan ini adalah pengetahuan masyarakat tentang 

perilaku tertentu. Pertanyaan dalam blok ini adalah ”menurut pemahaman dan 

pengetahuan responden, perilaku berikut ini termasuk perilaku korupsi atau bukan ?”. 

Pendapat yang dimaksudkan pada survei perilaku anti korupsi ini adalah pendapat 

terhadap kebiasaan di msyarakat. Pendapat tersebut dapat diukur dari toleransi responden 

pada praktek-praktek korupsi mapun akar korupsi yang telah lazim terjadi di masyarakat 

pada tingkat keluarga, komunitas, dan publik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data yang diolah adalah data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Kota Depok tahun 

2013 yang terdiri dari 12 blok sensus. Rata-rata muatan setiap blok sensusnya sebanyak 10 

rumah tangga. Di bawah ini adalah gambaran (deskriptif) dari hasil pengolahan data SPAK 

tahun 2013 di Kota Depok.  

 

A. Gambaran Umum SPAK  

Data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang diolah ini terdiri dari 12 blok 

sensus dengan sampel 120 rumah tangga dengan response rate sebesar 85,83 persen atau 

meningkat sebesar 1,67 persen dibandingkan SPAK tahun 2012. Pada SPAK ini, 

responden adalah kepala rumah tangga (KRT) atau pasangannya. Untuk mengetahui dan 

menginventarisasi anggota rumah tangga yang eligible yaitu kepala rumah tangga dan 

3 
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pasangannya, maka dilakukan pengisian form daftar kepala rumah tangga dan 

pasangannya (istri/suami) dibedakan menurut jenis kelamin dan umur. Rumah tangga 

yang digunakan adalah rumah tangga biasa. Pemilihan responden dipilih dengan 

menggunakan ”Tabel Kish” yang telah tersedia pada kuesioner. Berikut ini adalah hasil 

SPAK tahun 2013 di Kota Depok tentang pendapat responden terhadap kebiasaan di 

masyarakat yang dibedakan menjadi 3 ruang lingkup, yaitu lingkup keluargayang 

diwakili oleh 4 pertanyaan, komunitas yang diwakili oleh 4 pertanyaan, dan publik yang 

diwakili oleh 12 pertanyaan. 

1. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat pada Tingkat Keluarga 

Gambar 3.1 Persentase Sikap Istri Menerima Uang Suami Diluar Penghasilan 

Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut 

 

 

Sebanyak 55,34 persen responden menyatakan para istri seharusnya 

mempertanyakan pemberian uang di luar penghasilan resmi yang diberikan suami. 

Namun yang menarik masih ada 44,66 persen responden di Kota Depok yang 

memandang bahwa sang istri tidak perlu menanyakan asal-usul uang yang diberikan 

suami. Responden ini memandang bahwa pengahasilan lebih dari suami adalah rejeki 

yang tidak terduga untuk menambah keuangan keluarga. Padahal pemikiran seperti itu 

merupakan pemikiran yang keliru. Karena sudah banyak kasus korupsi yang ada di 

Indonesia, saat suaminya terkena kasus korupsi seorang istri tidak mengetahui hal 
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tersebut. Seharusnya sudah sewajarnya seorang istri menanyakan pemberian suami di 

luar penghasilan resminya. Dengan begitu maka pencegahan dan pemberantasan 

tindak korupsi dapat dilakukan oleh seorang istri.  

Walau masih cukup banyak responden yang memandang hal tersebut sebagai 

hal yang wajar-wajar saja bahkan sebanyak 0,97 persen berpendapat sangat wajar, 

namun persentase tersebut telah mengalami peningkatan sebear 5,84 persen 

dibandingkan tahun lalu, yaitu 49,50 persen responden memandang bahwa para istri 

seharusnya mempertanyakan pemberian uang di luar pengahasilan resmi yang 

diberikan suami pada SPAK tahun 2012.  

Gambar 3.2 Persentase Seorang Pegawai Negeri Bepergian Bersama Keluarga 

dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi 

 

 

Sebanyak 21,36 persen responden di Kota Depok menganggap kendaraan dinas 

identik dengan kendaraan pribadi yang dapat digunakan untuk keperluan keluarga. 

Sehingga responden mengganggap wajar-wajar saja bahkan sebanyak 2,91 persen 

yang menganggap sangat wajar apabila ada pegawai negeri yang bepergian bersama 

keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Pemikiran 

yang keliru ini memang sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Namun 

pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru, sebab sudah ada ketentuan atau peraturan 

yang mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas. 
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Walau masih relatif  banyak responden yang memandang hal tersebut sebagai 

hal yang wajar-wajar saja, namun persentase tersebut telah mengalami penurunan 

dibandingkan tahun lalu, yaitu 23,76 persen responden menganggap kendaraan dinas 

identik dengan kendaraan pribadi yang dapat digunakan untuk keperluan keluarga, 

Sehingga responden mengganggap wajar-wajar saja apabila ada pegawai negeri yang 

bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan 

pribadi pada SPAK tahun 2012. 

Gambar 3.3 Persentase Orang Tua Mengajak Anaknya Dalam Kampanye 

PILKADA/PEMILU Demi Mendapatkan Uang Yang Lebih Banyak 

 

 

Sebanyak 85,44 persen responden menyatakan tidak sepantasnya orang tua 

mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang 

yang lebih banyak. Responden di Kota Depok menganggap bahwa 

PILKADA/PEMILU itu adalah hak bagi warga negara yang sudah memiliki KTP atau 

yang sudah menginjak usia 17 tahun ke atas, sehingga tidak pantas apabila anak-anak 

yang berusia dibawah 17 tahun diajak dalam kampanye PILKADA/PEMILU. Lagi 

pula, pembagian uang yang dilakukan oleh kandidat tersebut juga tidak dapat 

dibenarkan oleh hukum yang berlaku. 

Bagi sebagian kecil responden, yaitu 14,56 persen responden yang 

menganggap bahwa mengajak anak-anak dalam kampanye PILKADA/PEMILU 
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adalah hal yang wajar-wajar saja. Pendapat tersebut didasari oleh kewajaran bagi 

rumah tangga dengan ekonomi yang kurang baik, sehingga anaknya bisa mendapatkan 

uang saku lebih banyak apabila mengikuti kampanye. Pendapat tersebut merupakan 

pendapat yang keliru, sebab tidak ada pembenaran bagi orang tua yang mengajak 

anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang lebih banyak. 

Dengan tidak melakukan hal tersebut, maka akan tercipta PILKADA/PEMILU yang 

jujur dan adil. 

Gambar 3.4 Persentase Seseorang Mengetahui Saudaranya tanpa Izin 

Mengambil Uang Orang Tuanya Tetapi Tidak Melaporkannya 

 

 

Sebanyak 97,09 persen responden menyatakan seharusnya apabila seseorang 

mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya, orang tersebut 

melaporkan kepada orang tuanya. Namun masih ada yang beranggapan bahwa hal 

tersebut tidak perlu dilaporkan kepada orang tuanya, karena hal tersebut bukanlah 

urusannya dan tidak mau mencampuri urusan orang lain walaupun itu saudaranya 

sendiri. Pendapat tersebut seharusnya tidak boleh pernah terpikirkan apabila ingin 

membangun keluarga atau yang lebih tinggi yakni membangun negara yang besar. 

Karena untuk mewujudkan keluarga yang harmonis atau negara yang besar dilandasi 

dengan kejujuran dari setiap individu di dalamnya. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Depok tidak 

mendukung adanya perilaku atau kebiasaan di masyarakat pada tingkat keluarga yang 

menyimpang. Walaupun pada butir pendapat tentang ”sikap istri yang menerima uang 

pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang 

tersebut” masih banyak yang menyatakan wajar-wajar saja atau bahkan ada sebagian 

kecil yang menganggap sangat wajar. 

Walaupun masih cukup banyak responden yang memandang perilaku atau 

kebiasaan di masyarakat pada tingkat keluarga yang menyimpang ini sebagai suatu hal 

yang wajar-wajar saja, namun apabila dilihat dari segi persentase responden yang tidak 

setuju dengan kebiasan di masyarakat yang menyimpang ini, maka pada tahun ini 

sedikit mengalami peningkatan. Apabila peningkatan ini terus terjadi pada tahun-tahun 

berikutnya, maka akan berdampak pada nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 

yang lebih baik. Yang pada tahun lalu IPAK secara nasional 3,55 (kategori anti 

korupsi) diharapkan akan berubah menjadi kategori sangat anti korupsi (dengan nilai 

IPAK 3,75 sampai 5,00) atau bahkan akan mencapai zero tolerance (5,00). 

 

2. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat pada Tingkat Komunitas 

Gambar 3.5 Persentase Seseorang Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh 

Adat/Agama/Masyarakat Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan 
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Memberikan antaran barang atau uang kepada tokoh agama, tokoh adat, dan 

tokoh masyarakat ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan dianggap sebagai hal 

yang wajar oleh lebih dari separuh responden di Kota Depok, bahkan 2,91 persen 

responden menganggap hal yang sangat wajar. Pemberian tersebut dianggap sebagai 

bentuk penghormatan.  

Walaupun masih cukup banyak responden yang beranggapan seperti itu, 

namun jumlah tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun 

sebesar 13,08 persen dibanding tahun lalu (73,27 persen).   

Gambar 3.6 Persentase Seseorang Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh 

Adat/Agama/Masyarakat Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan 

 

 

Memberikan antaran barang atau uang kepada tokoh agama, tokoh adat, dan 

tokoh masyarakat ketika menjelang hari raya keagamaan dianggap sebagai hal biasa 

oleh lebih dari separuh responden di Kota Depok, bahkan 3,88 persen responden 

menganggap hal yang sangat wajar. Pemberian tersebut dianggap responden sebagai 

bentuk penghormatan saat menjelang hari raya. 

Walaupun masih cukup banyak responden yang beranggapan seperti itu, 

namun jumlah tersebut telah mengalami penurunan yaitu turun sebesar 1,28 persen 

dibanding tahun lalu (65,35 persen). Masih tingginya tingkat kewajaran yang berikan 

responden pada butir pertanyaan ini didasari oleh balas budi kepada tokoh-tokoh 
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tersebut dan sebagai momentum yang tetap memberikan antaran barang atau uang 

pada saat yang berbahagia seperti hari raya keagamaan.  

Yang menarik pada butir pertanyaan ini adalah sebagian besar responden yang 

memandang hal tersebut sebagai hal yang biasa adalah responden yang mempunyai 

rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan dengan dikategorikan menengah ke 

bawah. Sedangkan responden dengan rata-rata pengeluaran perbulan ke atas 

berlawanan pendapat dengan kalangan menengah ke bawah. 

Gambar 3.7 Persentase Seseorang Memberi Uang/Barang Kepada Ketua 

RT/RW/Kades/Lurah Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan 

 

 

Memberikan antaran barang atau uang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah 

ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan dianggap sebagai hal yang wajar oleh 

lebih dari separuh responden di Kota Depok, bahkan 1,94 persen responden 

menganggap hal yang sangat wajar. Masih tingginya tingkat kewajaran yang berikan 

responden pada butir pertanyaan ini dilatarbelakangi untuk menjaga hubungan baik 

kepada ketua lingkungan tersebut, terutama ketua pada lingkungan yang paling dekat 

yaitu ketua RT. 

Yang menarik pada butir pertanyaan ”memberi uang/barang kepada ketua 

RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan” adalah sebagian 

besar responden yang memandang hal tersebut sebagai hal yang wajar adalah 
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responden yang mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan dengan 

dikategorikan menengah ke bawah. Sedangkan responden dengan rata-rata 

pengeluaran perbulan ke atas berlawanan pendapat dengan kalangan menengah ke 

bawah. Hal tersebut juga terjadi pada golongan pendidikan. Apabila pendapat tersebut 

dilihat dari pendidikan yang ditamatkan responden, maka tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan antara responden yang berpendidikan SMA ke bawah dengan responden 

yang berpendidikan SMA ke atas.  

Berbeda sedikit dengan butir pertanyaaan sebelumnya (pemberian uang/barang 

kepada ketua lingkungan setempat saat suatu keluarga melaksanakan hajatan), pada 

pertanyaan ini lebih dari separuh responden menyatakan tidak wajar dan kurang wajar 

apabila ketua lingkungan setempat diberikan uang/barang pada ketika menjelang hari 

raya keagamaan. Hal ini terjadi karena lebih dari separuh responden menilai bahwa 

ketika menjelang hari raya keagamaan lebih pantasnya memberikan kepada tokoh 

agama (lihat gambar 3.6) bukan kepada ketua lingkungan setempat. 

Gambar 3.8 Persentase Seseorang Memberi Uang/Barang Kepada Ketua 

RT/RW/Kades/Lurah Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan 

 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Depok 

menyatakan wajar dan sangat wajar dengan kebiasaan di masyarakat pada tingkat 

komunitas, walaupun pada butir pendapat tentang perilaku memberi uang/barang 
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kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan masih 

banyak yang menyatakan kurang wajar dan tidak wajar. Dengan melihat keadaan 

seperti ini, ternyata masyarakat masih beranggapan bahwa memberikan sesuatu 

kepada tokoh agama, tokoh adat, masyarakat atau RT/RW/Kades/Lurah sudah menjadi 

hal yang wajar/biasa. Hal ini juga menunjukkan adanya transfer aliran kekayaan dari 

lapisan masyarakat bawah ke lapisan di atasnya dan justru masih menjadi kebiasaan 

lebih dari separuh responden di Kota Depok. Namun pemerintah beserta masyarakat 

juga harus bisa menghilangkan paradigma tersebut yaitu ”membenarkan kebiasaan” 

menjadi ”membiasakan kebenaran”. 

 

3. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat pada Tingkat Publik 

Gambar 3.9 Persentase Menjamin Keluarga/Saudara/Teman Agar Diterima 

Menjadi Pegawai Negeri demi Mempererat Hubungan Kekeluargaan dan 

Pertemanan 

 

 

Meski tindakan nepotisme ditentang oleh 52,43 persen responden, namun 

masih banyak (47,57 persen) responden menganggap wajar bahkan 4,85 persen 

responden menganggap sangat wajar bagi seseorang yang bekerja di pemerintahan 

atau swasta untuk memasukkan keluarga/saudara/temannya bekerja tanpa harus 

melalui proses seleksi. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat bahwa 

penerimaan pegawai swasta atau bahkan pegawai negeri harus melalui prosedur yang 
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berlaku. Apabila ini tidak dapat dihilangkan maka bukan tidak mungkin suatu 

perusahaan swasta atau lembaga pemerintahan diisi oleh orang-orang yang 

mempunyai hubungan keluarga. Hal tersebut tentunya sangat tidak baik dalam 

menjalankan roda pemerintahan. 

Dengan masih cukup banyaknya responden yang beranggapan 

memperbolehkan adanya nepotisme, pemerintah beserta masyarakat harus 

menghilangkan anggapan tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan 

pemerintah adalah melaksanakan penyeleksian pegawai negeri secara transparan dan 

jujur. Dan sudah seharusnya masyarakat juga mengawasi pelaksanaan penyeleksian 

tersebut, sehingga tidak ada lagi terjadi penyimpangan di dalam penerimaan pegawai 

negeri. Dengan demikian paradigma masyarakat akan berubah dan tidak lagi terjadi 

nepotisme. 

Gambar 3.10 Persentase Memberi Uang/Barang Dalam Proses Penerimaan 

Menjadi Pegawai Negeri/Swasta 

 

 

Memberikan uang atau barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai 

negeri maupun swasta sangat ditentang oleh sebagian besar (91,26 persen) responden, 

meski masih ada sebagian kecil (8,74 persen) responden yang memandang hal tersebut 

sebagai hal yang wajar-wajar saja. Dengan besarnya penentangan dari responden 

tentang penyuapan dalam penerimaan pegawai, menandakan bahwa responden Kota 
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Depok tidak membenarkan adanya tindakan korupsi. Dan hal ini sesuai dengan 

harapan pemerintah dalam memberantas korupsi.  

Walaupun masih ada responden yang beranggapan memberikan uang atau 

barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri maupun swasta sebagai hal 

yang wajar, namun jumlah tersebut telah mengalami penurunan yaitu turun sebesar 

1,16 persen dibanding tahun lalu (9,90 persen).  

Sebanyak 62,14 persen responden menyatakan kurang wajar dan tidak wajar 

terhadap perilaku seseorang memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat 

urusan administrasi (KTP dan KK). Dengan kata lain masih cukup banyak atau 37,86 

persen responden memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan 

administrasi (KTP dan KK).  

Gambar 3.11 Persentase Memberi Uang Lebih Kepada Petugas Untuk 

Mempercepat Urusan Administrasi (KTP dan KK) 

 

 

Hal tersebut juga menandakan kurang baiknya birokrasi dan kinerja pegawai 

dalam pengurusan administrasi. Dengan keadaan tersebut sudah seharusnya pegawai 

kelurahan maupun kecamatan bekerja untuk melayani masyarakat bukan mengambil 

kesempatan untuk mengharapkan pemberian uang lebih dari masyarakat. Karena hal 

tersebut adalah kewajiban dan tanggung jawab. Sehingga pelayanan yang diberikan 

oleh kelurahan maupun kecamatan akan bebas biaya. Hal tersebut menjadi pekerjaan 
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rumah bagi pemerintah untuk membenahi birokrasi. Namun hal tersebut sepertinya 

akan sulit dilaksanakan, sebab sumber daya manusia (PNS) di lingkungan kelurahan 

maupun kecamatan belum memadai. Pada saat ini masih cukup banyak (43,29 persen) 

tenaga kontrak atau sukarelawan yang membantu pekerjaan di seluruh kelurahan di 

Kota Depok. Bahkan ada tiga kecamatan di Kota Depok yang jumlah tenaga kontrak 

atau sukarelawan di kelurahan melebihi jumlah pegawai negeri sipil. Dan mereka 

hanya mengharapkan upah dari masyarakat yang hendak mengurus administrasi (KTP 

dan KK). 

Walaupun masih cukup banyak responden yang beranggapan memberikan 

uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK) 

sebagai hal yang wajar, namun jumlah tersebut telah mengalami penurunan yaitu turun 

sebesar 1,74 persen dibanding tahun lalu (39,60 persen). 

Gambar 3.12 Persentase Memberi Uang Lebih Kepada Petugas Untuk 

Mempercepat Pengurusan SIM dan STNK 

 

 

Sebanyak 72,82 persen responden menganggap kurang wajar dan tidak wajar 

terhadap perilaku seseorang memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat 

urusan SIM dan STNK. Dengan kata lain masih cukup banyak atau 27,18 persen 

responden memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat urusan SIM dan 

STNK.  
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Hal tersebut juga menandakan kurang baiknya birokrasi dan kinerja polisi 

dalam pengurusan SIM dan STNK. Dengan keadaan tersebut sudah seharusnya polisi 

bekerja untuk melayani masyarakat bukan mengambil kesempatan untuk 

mengharapkan pemberian uang lebih dari masyarakat. Karena hal tersebut adalah 

kewajiban dan tanggung jawab. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh kepolisian 

akan bebas dari suap. Dengan tidak adanya praktek pemberian uang seperti itu, maka 

akan merubah paradigma masyarakat akan sulitnya mengurus SIM dan STNK apabila 

tanpa uang lebih. Sehingga akan tercipta aparat negara dan masyarakat yang bebas 

korupsi. 

Walaupun masih cukup banyak responden yang beranggapan memberikan 

uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK sebagai hal 

yang wajar, namun jumlah tersebut telah mengalami penurunan yaitu turun sebesar 

1,53 persen dibanding tahun lalu (28,71 persen). 

Gambar 3.13 Persentase Pelanggar Lalu Lintas Memberi Uang Damai Kepada 

Polisi 

 

 

Meski tindakan memberikan uang damai kepada polisi ditentang oleh 78,64 

persen responden, namun masih banyak (21,36 persen) responden menganggap suatu 

hal yang wajar. Pendapat responden yang masih menganggap bahwa hal ini sebagai 

suatu hal yang wajar-wajar saja , tercipta karena banyaknya pelanggar lalu lintas yang 

memberikan uang damai kepada polisi. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, 
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mengingat bahwa seorang polisi sebagai aparat penegak hukum tidak boleh 

terpengaruh dengan uang suap (uang damai). Apabila ini tidak dapat dihilangkan maka 

bukan tidak mungkin strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 

(Stranas PPK) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi yang 

diharapkan hanya akan menjadi wacana saja. 

Dengan masih cukup banyaknya responden yang beranggapan 

memperbolehkan adanya pemberian atau penerimaan suap, pemerintah beserta 

masyarakat harus menghilangkan anggapan tersebut. Salah satu tindakan yang dapat 

dilakukan masyarakat adalah tidak memberikan uang damai kepada polisi saat 

diperiksa polisi karena dianggap melanggar lalu lintas. Dengan begitu masyarakat 

memberikan andil dalam pencegahan terjadinya korupsi. Sehingga masyarakat tidak 

lagi beranggapan bahwa memberikan uang damai kepada polisi adalah hal yang wajar, 

melainkan akan merasa malu apabila memberikan uang damai kepada polisi saat 

melanggar lalu lintas. 

Gambar 3.14 Persentase Petugas KUA Meminta Uang Tambahan untuk 

Transport ke Tempat Acara Akad Nikah 

 

 

Karena merasa sangat membutuhkan petugas KUA (penghulu) untuk 

menyaksikan dan mencatat pernikahan yang sah secara hukum negara, terkadang 

masyarakat menganggap suatu hal yang wajar apabila ada petugas KUA meminta 

uang tambahan dengan dalih untuk transport ke tempat acara akad nikah. Apabila 
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dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 yang mengatur hal tersebut 

menyatakan bahwa biaya untuk pencatatan pernikahan dari KUA hanya diwajibkan 

membayar uang yang sangat terjangkau yaitu sebesar tiga puluh ribu rupiah. Apabila 

ada uang tambahan yang melebihi ketentuan yang berlaku, maka itu harus dibicarakan 

terlebih dahulu antara petugas KUA dengan calon pengantin. Dan itupun juga tidak 

boleh diminta oleh petugas KUA yang mencatat pernikahan, melainkan calon 

pengantinlah yang memberikan secara ikhlas. Inilah yang menjadi dilema bagi petugas 

KUA atau penghulu. Di satu sisi, KUA ingin memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. Namun di sisi lain Kepala KUA dan penghulu menghadapi kendala dalam 

hal biaya operasional terutama biaya transportasi menuju tempat acara akad nikah. 

Selama ini anggaran operasional KUA yang diperoleh dari DIPA kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebesar satu juta rupiah perbulan. dan tidak ada 

alokasi untuk biaya transportasi, sehingga apabila masyarakat pengguna tidak 

memberikan biaya tambahan di luar biaya pencatatan, tentu saja biaya transportasi 

harus ditanggung sendiri oleh petugas KUA atau penghulu. Selain itu, penghulu tidak 

memperoleh kompensasi atas waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam melayani 

masyarakat di luar kantor dan di luar jam kerja. Kenyataan inilah yang mendorong 

petugas KUA atau penghulu untuk meminta uang tambahan untuk transport ke tempat 

acara akad nikah. 

Gambar 3.15 Persentase Guru Mendapat Jaminan (Jatah) Anaknya Diterima 

Masuk ke Sekolah Tempat Dia Mengajar 
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Lebih dari setengah responden memandang hal yang wajar-wajar saja apabila 

guru mendapatkan jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia 

mengajar. Mayoritas responden ini menganggap bahwa memang setiap guru pasti 

mendapatkan jatah, dengan melihat kondisi pada masa sekarang yang tidak mudah 

untuk memasukkan anak ke sekolah. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum maka 

hal tersebut tidaklah dibenarkan, selain merugikan calon siswa lain yang benar-benar 

menjalani ujian untuk masuk ke sekolah tersebut, tindakan ini juga termasuk ke dalam 

kategori tindakan nepotisme. Hal tersebut tertuang pada Undang-undang Republik 

Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 

darii korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pasal 1 yang menyatakan bahwa nepotisme 

adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang 

menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Gambar 3.16 Persentase Guru Meminta Uang/Barang dari Orang Tua Murid 

Ketika Kenaikan Kelas/Penerimaan Rapor 

 

 

Sebanyak 93,20 persen responden menyatakan kurang wajar dan tidak wajar 

terhadap perilaku seseorang guru meminta uang/barang dari orang tua murid ketika 

kenaikan kelas/penerimaan rapor. Dengan kata lain, hanya 6,80 persen responden yang 

menyatakan wajar saja seorang guru meminta uang/barang dari orang tua ketika 

kenaikan kelas/penerimaan rapor. Mayoritas responden beranggapan pemberian uang 
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kepada guru saat kenaikan kelas/penerimaan rapor bukanlah suatu permintaan dari 

guru tersebut melainkan memang keikhlasan dari orang tua murid untuk memberikan 

sesuatu kepada guru tersebut sebagai ucapan terima kasih telah mendidik anaknya 

dengan baik. Dan sebagai seorang guru seharusnya menjadi teladan bagi semua siswa, 

sehingga tidak sepantasnya seorang guru berperilaku seperti ini.  

Walaupun masih ada responden yang beranggapan bahwa hal yang wajar 

apabila seorang guru meminta uang/barang dari orang tua murid ketika kenaikan 

kelas/pembagian rapor, namun jumlah tersebut telah mengalami penurunan yaitu turun 

sebesar 1,12 persen dibanding tahun lalu (7,92 persen). Hal ini menandakan adanya 

perubahan paradigma responden yang semakin menentang adanya tindakan korupsi 

apalagi hal tersebut dilakukan di lingkungan sekolah, karena dari sekolah yang 

harusnya memberikan pendidikan dan budaya anti korupsi, bukan mencontohkan yang 

tidak baik kepada anak didiknya. 

Gambar 3.17 Persentase Memberi Uang/Barang Kepada Pihak Sekolah Agar 

Anaknya Dapat Diterima di Sekolah Tersebut 

 

 

Sebagian besar  responden menentang adanya perilaku orang tua yang memberi 

uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah yang 

diinginkan. Jumlah tersebut menandakan bahwa mayoritas responden tidak setuju 

apabila untuk memasukan anaknya ke sekolah harus memberikan uang/barang kepada 
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pihak sekolah, karena menurut mayoritas responden masuk sekolah bukan karena uang 

melainkan karena prestasi/nilai yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh 

sekolah yang bersangkutan. Dan hal tersebut dianggap mayoritas responden sebagai 

tindakan suap. Mereka juga mengecam apabila ada orang tua yang melakukan hal 

tersebut. Karena hal tersebut sangatlah merugikan calon siswa yang memang benar-

benar menginginkan masuk ke sekolah tersebut dengan jalur ujian masuk yang sesuai 

dengan ketentuan. Hal tersebut juga bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan 

bahwa pendidikan adalah hak dari setiap warga negara. Pendidikan bukan hanya untuk 

yang mempunyai uang, melainkan juga bagi seluruh warga negara yang memang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut. 

Gambar 3.18 Persentase Pegawai Melakukan Pekerjaan/Usaha Sampingan di 

luar Tugasnya Pada Saat Jam Kerja 

 

 

Sebanyak 86,41 persen responden menentang perilaku pegawai yang 

melakukan pekerjaan/usaha sampingan di luar tugasnya pada saat jam kerja. Sebagian 

besar responden ini memandang bahwa apabila seorang pegawai apalagi pegawai 

negeri sipil melakukan hal tersebut maka orang tersebut sudah melakukan tindakan 

korupsi. Namun yang menariknya adalah masih adanya responden yang membela 

tindakan tersebut. Responden ini beralasan bahwa mungkin gaji pegawai tersebut tidak 

mencukupi kebutuhannya, sehingga diperbolehkan mengerjakan pekerjaan/usaha 

sampingan untuk menambah penghasilan lebih dan juga beralasan boleh melakukan 
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pekerjaan/usaha sampingan apabila tidak mengganggu pekerjaan utamanya walaupun 

hal tersebut dilakukan pada saat jam kerja. Seharusnya pemikiran ini tidak boleh 

terjadi, karena seorang pegawai atau bahkan pegawai negeri memang ditugaskan 

untuk melakukan tugasnya, bukan pekerjaan/usaha sampingan. Apabila memiliki 

pekerjaan/usaha sampingan dapat dikerjakan di luar jam kerja. 

Walaupun masih ada responden yang beranggapan bahwa hal yang wajar 

apabila seorang pegawai melakukan pekerjaan/usaha sampingan di luar tugasnya pada 

saat jam kerja, namun jumlah tersebut telah mengalami penurunan yaitu turun sebesar 

1,26 persen dibanding tahun lalu (14,85 persen). Hal ini menandakan adanya 

perubahan paradigma responden yang semakin menentang adanya tindakan korupsi. 

Walaupun hal tersebut hanya sekedar korupsi kecil (waktu). 

Gambar 3.19 Persentase Membagikan Uang/Barang ke Calon Pemilih 

PILKADES/PILKADA/PEMILU 

 

 

Sebanyak 76,70 persen responden menyatakan kurang wajar dan tidak wajar 

terhadap perilaku seorang kontestan pemilu membagikan uang/barang ke calon 

pemilih PILKADES/PILKADA/PEMILU. Jumlah tersebut menandakan bahwa 

mayoritas responden tidak setuju terhadap pembagian uang/barang kepada calon 

pemilih saat PILKADES/PILKADA/PEMILU, karena menurut responden hal tersebut 

tidak sesuai dengan azas pemilihan umum yakni langsung, bebas, rahasia, jujur, dan 
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adil. Seseorang yang dipilih haruslah mempunyai kompetensi di bidangnya bukan 

dipilih karena memberikan uang/barang atau yang dikenal dengan sebutan ”money 

politic”. Seorang calon kepala desa, kepala daerah, atau calon legislatif haruslah sesuai 

dengan suara rakyat. Apabila pada saat pemilihan saja sudah menggunakan uang 

sebagai alat untuk mendulang suara, maka sudah dapat dipastikan apabila calon 

tersebut mendapatkan posisi yang diinginkan akan melakukan tindakan korupsi.  

Sebagian kecil responden memandang hal yang wajar saja apabila ada seorang 

calon dalam PILKADES/PILKADA/PEMILU membagikan uang kepada calon 

pemilih adalah tindakan yang tidak menyalahi hukum, karena mereka beranggapan 

apabila seorang calon ingin dipilih sudah sewajarnya memberikan sesuatu kepada 

rakyat (pemilih).   

Gambar 3.20 Persentase Mengharapkan Pembagian Uang/barang pada 

PILKADES/PILKADA/PEMILU 

 

 

Sebanyak 84,47 persen responden menyatakan kurang wajar dan tidak wajar 

terhadap perilaku seseorang mengharapkan pembagian uang/barang pada 

PILKADES/PILKADA/PEMILU. Jumlah tersebut menyatakan bahwa mayoritas 

responden tidak setuju terhadap perilaku seseorang yang mengharapkan uang/barang 

saat berlangsungnya pesta demokrasi, dengan alasan hal tersebut dapat mencederai 

azas dari demokrasi yang sedang dibangun di negara ini. Dengan adanya seseorang 



35 

 

mengharapkan uang/barang tersebut berarti mereka menjual suaranya kepada salah 

satu peserta dalam pesta demokrasi tersebut. 

Namun lain halnya dengan 15,53 responden yang memandang hal yang wajar 

saja apabila ada seseorang mengharapkan pembagian uang/barang pada 

PIlKADES/PILKADA/PEMILU. Mereka yang menyatakan hal tersebut beralasan 

tidak ada salahnya apabila mengharapkan bahkan menerima uang /barang dari peserta 

PILKADES/PILKADES/PEMILU, karena pada saat memilih tidak ada seorangpun 

yang mengetahui apa yang dipilih. Apalagi uang/barang tersebut berguna bagi orang 

yang menerimanya.  

Walaupun masih ada responden yang beranggapan bahwa hal yang wajar 

apabila seseorang mengharapkan pembagian uang/barang pada 

PIlKADES/PILKADA/PEMILU, namun jumlah tersebut telah mengalami penurunan 

yaitu turun sebesar 2,29 persen dibanding tahun lalu (17,82 persen). Hal ini 

menandakan adanya perubahan paradigma responden yang semakin menentang 

adanya tindak pidana korupsi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Depok 

sebenarnya menentang adanya kebiasaan di masyarakat pada tingkat publik yang tidak 

sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, walaupun pada butir pendapat tentang 

”guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia 

mengajar” lebih dari setengah responden menyatakan hal yang wajar dan bahkan 

sangat wajar. Pada beberapa butir pertanyaan kebiasaan di masyarakat pada tingkat 

publik mengalami peningkatan yang menandakan adanya perubahan paradigma 

masyarakat terhadap kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dan 

hukum yang berlaku. Masyarakat cenderung tidak setuju terhadap hal tersebut. 

Sebagian besar masyarakat menilai hal tersebut adalah tindak pidana korupsi yang 

dapat merugikan semua pihak.  

Dengan meningkatnya pemikiran masyarakat yang menentang bahkan ingin 

melawan tindak pidana korupsi diharapkan masyarakat ikut andil dalam memberantas 

korupsi. Dengan demikian akan mempersempit ruang gerak dari oknum yang 

bermaksud untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga tindak pidana korupsi di 
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Indonesia akan berkurang bahkan tidak ada lagi seiring dengan semakin ketatnya 

pengawasan yang dilakukan pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat. 

 

4. Pengetahuan Masyarakat Tentang Perilaku Tertentu 

Pengetahuan masyarakat yang ingin ditinjau pada analisis ini adalah 

pengetahuan mengenai pemahaman responden terkait beberapa perilaku tertentu, 

menurut responden apakah perilaku tersebut termasuk perilaku korupsi atau bukan. Di 

bawah ini adalah gambaran pengetahuan responden tentang perilaku yang ada di 

masyarakat.  

Gambar 3.21 Pengetahuan Tentang Memberi Uang Damai Kepada Polisi Agar 

Tidak Ditilang 

 

 

Menurut sebagian besar responden, apabila seseorang memberikan uang damai 

kepada polisi agar tidak ditilang adalah tindak korupsi. Namun masih cukup banyak 

responden yang memandang hal tersebut bukan sebagai tindak korupsi. Pengetahuan 

responden ini berbanding lurus dengan pandangan responden tentang kebiasaan di 

masyarakat yang memberi uang damai kepada polisi saat melanggar lalu lintas 

merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja.  
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Pengetahuan responden yang menyatakan bahwa memberi uang damai kepada 

polisi agar tidak tilang bukanlah tindak korupsi didasari oleh kebiasaan dari 

kebanyakan pelanggar lalu lintas yang tidak ingin direpotkan dengan urusan hukum 

atau polisi. Selain itu apabila memberikan uang damai dapat mengefisienkan waktu. 

Sehingga timbul istilah di dalam masyarakat yang sering disebut KUHP, yakni Kasih 

Uang Habis Perkara. Dengan alasan itulah terkadang dijadikan kesempatan oleh 

oknum polisi yang nakal untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Perilaku ini 

memang terjadi karena kedua pihak. Di satu sisi pelanggar lalu lintas yang 

menciptakan kesempatan (uang damai) untuk menyuap aparat penegak hukum dan di 

sisi lain ada oknum polisi nakal yang tidak teguh dalam menegakkan hukum. Sehingga 

praktek suap tidak dapat dihindarkan.  

Untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan praktek suap ”di jalanan” ini, 

harus mempunyai tekad dari kedua pihak (pelanggar dan penegak hukum). Dari pihak 

pelanggar harus berani untuk menanggung resiko (ditilang) saat melanggar, sehingga 

mengurangi oknum polisi yang ingin menawarkan ”uang damai”. Dari pihak penegak 

hukum harus mempunyai komitmen dan keteguhan hati untuk menegakkan hukum 

yang diembannya agar tidak terjadi praktek suap ”di jalanan”. 

Gambar 3.22 Pengetahuan Tentang Memberi Uang/Barang Dalam Proses 

Penerimaan Menjadi Pegawai Negeri/Swasta 
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Menurut sebagian besar responden, apabila seseorang memberikan 

uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta adalah tindak 

korupsi. Namun masih cukup banyak responden yang memandang hal tersebut bukan 

sebagai tindak korupsi. Pengetahuan responden ini berbanding lurus dengan 

pandangan responden tentang kebiasaan di masyarakat yang memberi uang/barang 

dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta merupakan suatu hal yang 

wajar-wajar saja. 

Pengetahuan responden yang menyatakan bahwa memberi uang/barang dalm 

proses penerimaan  menjadi pegawai negeri/swasta bukanlah tindak korupsi didasari 

oleh sulitnya mencari pekerjaan pada saat sekarang ini, sehingga sebagian masyarakat 

menghalalkan segala cara agar mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Namun jika 

menilik UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi yang 

mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain, dan 

menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan/perekonomian negara (pasal 2 dan 3), kelompok delik penyuapan (pasal 5, 

6, dan 11), dan delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C) sudah seharusnya pemikiran 

untuk memberikan uang saat penerimaan pegawai negeri/swasta dihapuskan. 

Gambar 3.23 Pengetahuan Tentang Memberi Uang Lebih Kepada Petugas Untuk 

Mempercepat Urusan Administrasi (KTP Dan KK) 
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Memberikan uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan 

administrasi (KTP dan KK) masih dianggap bukan suatu tindak korupsi oleh sebagian 

responden di Kota Depok. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara responden 

yang memandang hal tersebut sebagai tindak korupsi dengan responden yang 

memandang hal tersebut sebagai tindakan biasa-biasa saja menunjukkan keprihatinan 

tersendiri bagi strategi nasional untuk memberantas korupsi. Hal tersebut memang 

sulit dihilangkan pada instansi terkecil dalam pemerintahan daerah ini. Karena hal ini 

sudah tertanam dalam benak masyarakat apabila ingin mengurus urusan administrasi 

di kelurahan harus mengeluarkan uang. Hal tersebut dapat terjadi memang karena 

oknum kelurahan yang meminta langsung maupun masyarakat yang dengan ikhlas 

memberikannya karena memang sudah menjadi kebiasaan.  

Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah setempat. Di satu sisi sumber 

daya manusia (SDM) di hampir semua kelurahan di Kota Depok belum memadai, 

sehingga pihak kelurahan mengandalkan tenaga kontrak ataupun sukarelawan yang 

tidak digaji oleh negara. Data KCDA tahun 2013 mencatat sebanyak 43,29 persen 

pegawai kelurahan se-Kota Depok merupakan tenaga kontrak atau sukarelawan, 

bahkan ada 3 kecamatan yang memiliki jumlah tenaga kontrak atau sukarelawan di 

kelurahan yang melebihi jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Hal tersebut yang 

menyebabkan praktek meminta uang (pungli) tidak dapat dihindarkan. Di sisi lainnya, 

pemerintah ingin memberantas tindakan tersebut dan memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat 

yang tidak mudah. Pemerintah setempat harus berani mengambil sikap untuk 

menyelesaikan masalah ini agar masyarakat tidak lagi dirugikan dengan adanya 

perilaku ini. Dan masyarakat juga harus berani untuk mempertanyakan uang yang 

akan diberikan kepada petugas kelurahan. Sehingga tidak lagi membenarkan 

kebiasaan, namun membiasakan kebenaran.   

Menurut sebagian besar responden, apabila petugas KUA meminta uang 

tambahan untuk transport ke tempat acara akad nikah adalah tindak korupsi. Mereka 

menilai bahwa petugas KUA atau penghulu sudah mendapatkan gaji dari negara, maka 

tidak sepantasnya apabila ada petugas KUA yang meminta biaya transport kepada 

calon pengantin. Dan hal tersebut juga sudah tertuang di dalam PP No. 47 tahun 2004 
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tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menyebutkan 

biaya akad nikah sebesar tiga puluh ribu rupiah. Namun masih cukup banyak 

responden yang memandang hal tersebut bukan sebagai tindak korupsi, karena mereka 

beranggapan bahwa sudah sewajarnya petugas KUA meminta uang transport karena 

acara akad nikah dilaksanakan di luar KUA dan di luar jam kerja seorang petugas 

KUA (PNS). Pengetahuan responden ini berbanding lurus dengan pandangan 

responden tentang kebiasaan di masyarakat terkait petugas KUA meminta uang 

tambahan untuk transport ke tempat acara akad nikah merupakan suatu hal yang 

wajar-wajar saja. 

Gambar 3.24 Pengetahuan Tentang Petugas KUA Meminta Uang Tambahan 

Untuk Transport ke Tempat Acara Akad Nikah 

 

 

Inilah yang menjadi dilema bagi petugas KUA atau penghulu. Di satu sisi, 

KUA ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun di sisi lain 

Kepala KUA dan penghulu menghadapi kendala dalam hal biaya operasional terutama 

biaya transportasi menuju tempat acara akad nikah. Dengan adanya permasalahan ini 

maka Kementerian Agama (Kemenag) akan segera mengeluarkan peraturan 

pemerintah (PP) terkait ketetapan biaya akad nikah untuk merevisi PP No. 47 tahun 

2004 yang akan diselesaikan pada tahun 2014. Rencananya besaran biaya akad nikah 

yang akan ditetapkan akan berbeda-beda sesuai dengan tempat acara akad nikah 

berlangsung. Dengan adanya rencana ini diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan 
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dan tidak lagi terjadi tindak pidana korupsi yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum 

yang tidak bertanggungjawab di lingkungan Kementerian Agama. 

Gambar 3.25 Pengetahuan Tentang Menerima Pembagian Uang/Barang Pada 

Pelaksanaan PILKADES/PILKADA/PEMILU 

 

 

Menurut sebagian besar responden, apabila seseorang menerima pembagian 

uang/barang pada pelaksanaan PILKADES/PILKADA/PEMILU adalah tindak 

korupsi. Mereka menilai bahwa PILKADES/PILKADA/PEMILU harus jujur dan adil, 

karena ini adalah awal dari penentuan nasib bangsa. Apabila calon pemilih 

mengharapkan pembagian uang dikhawatirkan mereka akan menjual suaranya untuk 

peserta PILKADES/PILKADA/PEMILU yang salah. Hal tersebut sering disebut 

dengan politk uang.  

Politik uang dilarang karena secara moralitas dinilai berkompetisi tidak fair, 

tidak jujur, dan tidak adil, serta berpengaruh negatif terhadap hasil kompetisi baik bagi 

terpilih maupun masyarakat. Pasal 82 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah menyatakan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye 

dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 

mempengaruhi pemilih. Hal yang sama diatur Pasal 86 ayat (1) huruf j UU No. 8 

tahun 2012 tenang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa pelaksana, 

peserta, dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau 
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materi lainnya kepada peserta kampanye. Materi yang dimaksudkan tidak termasuk 

barang-barang yang merupakan alat peraga atau bahan kampanye (Pasal 49 ayat 3 

PKPU No. 1 tahun 2013). 

Namun yang menarik masih cukup banyak responden yang memandang hal 

tersebut bukan sebagai tindak korupsi, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada 

salahnya apabila masyarakat menerima pembagian uang/barang tersebut asalkan 

memilih kandidat sesuai dengan hati nurani. Dan uang/barang tersebut dapat 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun pandangan tersebut adalah pandangan 

yang keliru. Memang sikap/pandangan seperti ini seringkali malah dianjurkan oleh 

berbagai pihak dan menjadi kecenderungan sikap masyarakat terhadap politik uang. 

Menerima uang atau materi, tetapi soal memilih adalah urusan hati nurani. Jelas sikap 

seperti ini adalah sikap yang tidak bertanggungjawab, tidak setia, dan tidak konsekuen. 

Sudah seharusnya pesta demokrasi ini dilandasi dengan rasa jujur dan adil, tidak ada 

politik uang dan sejenisnya. Sehingga kandidat yang terpilih adalah pilihan rakyat. 

Gambar 3.26 Pengetahuan Tentang Menjamin Keluarga/Saudara/Teman Dalam 

Proses Penerimaan Menjadi Pegawai Negeri/Swasta 

 

 

Menurut sebagian besar responden, menjamin keluarga/saudara/teman dalam 

proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta adalah tindak korupsi. Mereka 

menilai jika ingin mendapatkan pekerjaan seharusnya mengikuti prosedur yang 

berlaku. Menurut Wertheim ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi 
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pada negara-negara Asia Tenggara yaitu salah satunya adalah nepotisme. Nepotisme 

adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman, atau rekan-rekan politik pada 

jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada 

kesejahteraan publik. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Undang-

undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pasal 1 yang menyatakan 

bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan 

hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas 

kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Namun masih cukup banyak responden yang memandang hal tersebut bukan 

sebagai tindak korupsi, karena mereka beranggapan bahwa sudah sewajarnya keluarga 

membantu keluarga yang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi pada masa 

sekarang untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit. Namun pemahaman/pemikiran 

seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena telah diatur oleh undang-undang yang 

berlaku. Pengetahuan responden ini berbanding lurus dengan pandangan responden 

tentang kebiasaan di masyarakat terkait seorang keluarga menjamin keluarga/teman 

untuk mendapatkan pekerjaan merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja. 

Gambar 3.27 Pengetahuan Tentang Guru Mendapat Jaminan (Jatah) Anaknya 

Diterima Masuk ke Sekolah Tempat Dia Mengajar 
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Guru mendapatkan jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat 

dia mengajar dipandang oleh lebih dari setengah responden bukan sebagai tindak 

korupsi. Responden menilai memang sudah sewajarnya guru mendapatkan jatah 

anaknya masuk ke sekolah tempat dia menagajar. Daripada harus memasukkan 

anaknya ke sekolah lain yang jauh diluar kendali guru tersebut. Dan responden juga 

menilai tindakan seperti ini tidak merugikan keuangan negara, karena lebih dari 

setengah responden ini menganggap korupsi itu yang berkaitan dengan uang. 

Namun apabila melihat peraturan yang ada, hal tersebut tidak dapat 

dibenarkan. Karena hal tersebut dapat merugikan calon siswa lain yang benar-benar 

mengikuti ujian masuk melalui prosedur yang benar. Seharusnya seorang guru 

mengetahui kalau tindakannya tersebut telah melanggar hukum, yaitu melakukan 

nepotisme. Pengetahuan responden harus dirubah agar dapat mengawasi pelaksanaan 

penerimaan siswa di sekolah terutama sekolah negeri. 

Gambar 3.28 Pengetahuan Tentang Seorang Pegawai Negeri Bepergian Bersama 

Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi 

 

 

Menurut sebagian besar responden, apabila seorang pegawai negeri bepergian 

bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi 

adalah tindak korupsi. Responden menilai jika seorang pegawai negeri ingin bepergian 
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bersama keluarga seharusnya menggunakan kendaraan pribadi, karena kendaraan 

dinas digunakan untuk keperluan tugasnya sebagai penyelenggara negara.  

Jika menilik kepada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001, penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas dapat dimasukkan ke dalam 

tindak pidana korupsi. Penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas 

merupakan pelanggaran terhadap peraturan, penyalahgunaan wewenang, 

mengakibatkan pemborosan keuangan negara karena ada inefisiensi penggunaan 

anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sehingga terdapat kerugian 

negara, dan menguntungkan atau memperkaya pribadi penyelenggara negara atau 

keluarganya. Keempat unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 telah terpenuhi semua. Sayangnya, karena dilakukan secara masif dan 

berlangsung dalam kurun waktu yang lama, masyarakat seolah-olah abai terhadap 

tindak pidana ini. Undang-undang tersebut juga didukung oleh Peraturan Pemerintah 

No. 6 Tahun 2006 pasal 6 ayat 2 huruf e yang menyebutkan pengguna barang milik 

negara berwenang dan bertanggungjawab menggunakan barang milik negara yang 

berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi kementerian negara/lembaga.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sudah 

mengetahui atau dapat membedakan mana saja yang termasuk perilaku korupsi atau 

bukan perilaku korupsi. Hanya saja yang disayangkan, masih lebih dari setengah 

responden memandang guru mendapatkan jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke 

sekolah tempat dia mengajar bukan sebagai tindak korupsi. Semoga seiring dengan 

berkembangnya pengetahuan tentang informasi korupsi oleh pemerintah, pemikiran 

responden akan lebih sensitif terhadap perilaku korupsi yang ada di masyarakat. 

Sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam pencegahan dan pemberantasan 

korupsi yang sedang digalakkan oleh KPK dan pemerintah. Dengan demikian amanat 

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional 

pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan 

budaya anti korupsi akan tercapai. 
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B. Media Sosialisasi Anti Korupsi  

Pengetahuan anti korupsi adalah semua informasi ataupun pengetahuan yang 

intinya menentang/menolak segala praktek baik yang secara langsung merupakan korupsi 

(penyuapan, pemerasan, dan nepotisme) maupun praktek yang menjadi akar atau 

kebiasaan yang permisif terhadap praktek korupsi di masyarakat. Dengan mengetahui 

media apa saja yang dianggap paling efektif (mudah diterima) oleh sebagian besar 

responden, pemerintah dapat dengan mudah dalam memberikan pengetahuan tentang anti 

korupsi kepada masyarakat. Sehingga strategi nasional terkait pencegahan dan 

pemberantasan korupsi akan terwujud. 

Gambar 3.29 Sumber Informasi Terkait Pengetahuan Anti Korupsi 

 

 

Pemerintah beserta KPK dan lembaga negara lainnya menjadi sumber informasi 

terkait pengetahuan anti korupsi yang paling efektif (mudah diterima) bagi masyarakat 

Kota Depok. Namun peran keluarga/kerabat/teman dan tokoh agama tidak dapat 

dipandang sebelah mata, lebih dari setengah responden menganggap bahwa peran 

keduanya yang paling efektif (mudah diterima) dalam memberikan pengetahuan anti 

korupsi. Dengan demikian pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk 

memberikan informasi terkait pengetahuan anti korupsi kepada masyarakat. 
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Gambar 3.30 Media Penyalur Informasi dan Pengetahuan Anti Korupsi 

 

 

Selain sumber informasi yang ditinjau dalam analisis ini, peran media juga tidak 

dapat diabaikan dalam penyebaran informasi terkait pengetahuan anti korupsi. 

Berdasarkan survei ini, sebagian besar responden menilai bahwa televisi merupakan 

media penyalur informasi terkait pengetahuan anti korupsi yang paling efektif (mudah 

diterima) bagi masyarakat. Hal ini memperkuat peran televisi yang pada masa sekarang 

menjadi primadona dalam penyampaian informasi. Sudah sewajarnya televisi dapat 

menjadi primadona dalam penyampaian informasi, karena televisi menyajian informasi 

atau tayangan yang menggabungkan audio (suara) dengan visual (gambar). 

 

C. Penetapan Variabel Dalam Metode Structural Equation Model (SEM) 

Setelah mendapatkan gambaran umum tentang SPAK tahun 2013, penulis 

mencoba untuk mencari hubungan antara variabel ”pendapat responden terhadap 

kebiasaan di masyarakat” dan ”pengetahuan masyakarat tentang perilaku korupsi” yang 

dipengaruhi oleh  variabel ”identitas responden” yang diwakili oleh variabel umur, jenis 

kelamin, pekerjaan, pendidikan yang ditamatkan responden, serta rata-rata pengeluaran 

rumah tangga perbulan yang dimodelkan seperti model di bawah ini dengan 

menggunakan metode Structural Equation Model (SEM). 
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Identitas responden diwakili oleh lima variabel yang mempengaruhi pendapat 

masyarakat terhadap kebiasan yang diwakili oleh dua puluh pertanyaan yang terdiri dari 

empat pertanyaan kebiasaan pada tingkat keluarga, empat pertanyaan kebiasaan pada 

tingkat komunitas, serta dua belas pertanyaan kebiasaan pada tingkat publik, dan 

pengetahuan terhadap perilaku korupsi yang diwakili oleh delapan pertanyaan. 

Gambar 3.31 Model Analisis Identitas Terhadap Pengetahuan Dan Pendapat 

 

Berdasarkan pengujian modifikasi model struktural dengan menggunakan 

modification indices (lampiran 1), model tersebut menunjukkan adanya hubungan yang 

cukup kuat antara e5 dengan e7, e6 dengan e8, dan e11 dengan e12. Hal tersebut 

menandakan adanya hubungan antara pertanyaan ke lima (memberi uang/barang kepada 

tokoh adat/agama/masyarakat ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, 

khitanan, kematian, dsb)) dengan pertanyaan ke tujuh (memberi uang/barang kepada 
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ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, 

khitanan, kematian, dsb)), adanya hubungan antara pertanyaan ke enam (memberi 

uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika menjelang hari keagamaan) 

dengan pertanyaan ke delapan (memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah 

ketika menjelang hari keagamaan), dan adanya hubungan antara pertanyaan ke sebelas 

(memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan 

KK)) dengan pertanyaan ke dua belas (memberi uang lebih kepada polisi untuk 

mempercepat pengurusan SIM dan STNK). Hal tersebut dapat disebabkan oleh hampir 

sama antar pertanyaan tersebut. Sehingga responden cenderung menjawab yang sangat 

berhubungan. Model strukturalnya berubah menjadi seperti di bawah ini. 

Gambar 3.32 Model Analisis Identitas Terhadap Pengetahuan Dan Pendapat 

Setelah Dimodifikasi 
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1. Menilai Identifikasi Model Struktural 

Pengujian pertama untuk model struktural adalah menilai apakah model just-

identified, overidentified, atau unidentified. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan 

menghitung jumlah data kovarian dan varian dibanding dengan jumlah parameter yang 

akan diestimasi. Output model summary dapat digunakan untuk menghitung 

identifikasi tersebut. 

Tabel 3.1 Variable Counts 

Number of variables in your model: 71 

Number of observed variables: 33 

Number of unobserved variables: 38 

Number of exogenous variables: 36 

Number of endogenous variables: 35 

 

Tabel 3.2 Parameter Summary 

 
Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 38 0 0 0 0 38 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 33 3 36 0 0 72 

Total 71 3 36 0 0 110 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 menampilkan ringkasan parameter dalam model. 

Dapat dilihat terdapat 71 regression weight dimana 38dengan nilai tetap (fixed) dan 33 

yang diestimasi. 38 fixed regression weight meliputi loading pertama dari 4 faktor dan 

35 error term. Ada 3 kovarian dan 36 variansi yang diestimasi. Secara total ada 110 

parameter dan 72 yang diestimasi.   

Untuk menilai apakah model just-identified, overidentified, atau unidentified 

dapat dilakukan dengan menghitung jumlah data kovarian dan varian dibandingkan 

dengan jumlah parameter yang akan diestimasi, yaitu (p + q)(p + q + 1)/2 = (5 + 28)(5 

+ 28 + 1)/2 = 561 sampel moment sedangkan jumlah parameter yang akan diestimasi 

33, sehingga nilai degree of freedomnya adalah 561 (561 – 33 = 528). Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa model yang diteliti  adalah overidentified, sehingga dapat diuji 

lebih lanjut 

 

2. Menilai Kriteria Goodness of Fit 

Menilai goodness of fit merupakan tujuan utama dalam persamaan struktural, 

yaitu ingin mengetahui sampai seberapa jauh model yang dihipotesis “fit” atau cocok 

dengan sampel data. 

Tabel 3.3 CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 72 810,411 489 ,000 1,657 

Saturated model 561 ,000 0 
  

Independence model 33 1586,608 528 ,000 3,005 

 

Tabel 3.4 RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,522 ,697 ,652 ,607 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,728 ,422 ,386 ,398 

  

Tabel 3.5 RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,080 ,070 ,090 ,000 

Independence model ,140 ,132 ,148 ,000 

 

Berdasarkan hasil goodness of fit seperti terlihat pada tabel 3.3, 3.4, dan 3,5 

bahwa nilai Chi-Square 810,411 dan nilai probabilitas 0,000. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis nol yang menyatakan model sama dengan data empiris ditolak yang 

berarti model tidak fit. Model yang baik harus tidak menolak hipotesis nol yang berarti 
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harus tidak signifikan secara statistik. Namun demikian perlu diketahui bahwa Chi-

Square sangat sensitif terhadap jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampel, maka 

akan semakin signifikan. 

Oleh karena itu, dicari ukran model fit yang lain, yaitu GFI, AGFI, dan 

RMSEA. Output grafik memberikan nilai GFI = 0,697 AGFI = 0,652 keduanya 

memenuhi kriteria model fit yaitu mendekati nilai 1,00 dan nilai RMSEA = 0,080 

(0,050 ≤ RMSEA ≤ 0,080). Untuk melihat model sudah memenuhi parsimony 

principle (prinsip kesederhaaan) maka dapat dilihat dari nilai PGFI yang semakin 

mendekati nilai 1,00 berarti semakin memenuhi prinsip kesederhanaan. Pada model ini 

nilai PGFI = 0.607, yang berarti model ini telah cukup memenuhi prinsip tersebut. 

Secara keseluruhan model dapat diterima dan langkah selanjutnya menganalisis 

parameter estimasi. 

 

3. Kelayakan Parameter Estimasi 

Langkah awal dalam menilai apakah parameter individual dalam model fit atau 

tidak adalah melihat bahwa estimasi parameter memberikan tanda dan besaran yang 

benar sesuai dengan teori. Jika nilai estimasi sangat jauh berbeda dengan yang 

diharapkan, maka merupakan indikasi adanya kesalahan model atau input matriks 

tidak cukup memberikan informasi. Beberapa indikasi kesalahan model adalah adanya 

nilai estimasi korelasi > 1,00, adanya nilai varians yang negatif.  

Nilai estimasi korelasi dan nilai varians terlampir pada lampiran 2. Dari tabel 

tersebut terlihat bahwa nilai standardized regression weight untuk setiap variabel 

indikator tidak ada yang lebih besar dari 1,00, sehingga nilai variansi untuk setiap 

variabel tidak ada yang negatif. Hal tersebut menandakan tidak terjadinya Heywood 

Case pada model yang dianalisis. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk 

pengujian selanjutnya. 
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4. Hasil Estimasi Parameter 

Tabel 3.6 Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Pengetahuan <--- Identitas -1,043 ,337 -3,091 ,002 par_32 

Pendapat <--- Identitas ,781 ,216 3,608 *** par_20 

Pendapat <--- Pengetahuan ,107 ,072 1,495 ,135 par_33 

r1 <--- Pendapat ,110 ,158 ,697 ,486 par_1 

r2 <--- Pendapat ,560 ,156 3,597 *** par_2 

r3 <--- Pendapat ,491 ,133 3,686 *** par_3 

r4 <--- Pendapat ,187 ,089 2,089 ,037 par_4 

r5 <--- Pendapat ,526 ,150 3,497 *** par_5 

r6 <--- Pendapat ,394 ,145 2,718 ,007 par_6 

r7 <--- Pendapat ,211 ,141 1,497 ,134 par_7 

r8 <--- Pendapat ,342 ,144 2,368 ,018 par_8 

r9 <--- Pendapat ,971 ,188 5,156 *** par_9 

r10 <--- Pendapat ,612 ,122 5,003 *** par_10 

r11 <--- Pendapat 1,000 
    

r12 <--- Pendapat ,835 ,101 8,233 *** par_11 

r13 <--- Pendapat ,823 ,153 5,384 *** par_12 

r14 <--- Pendapat ,784 ,158 4,968 *** par_13 

r15 <--- Pendapat ,679 ,165 4,111 *** par_14 

r16 <--- Pendapat ,381 ,108 3,515 *** par_15 

r17 <--- Pendapat ,473 ,119 3,975 *** par_16 

r18 <--- Pendapat ,067 ,127 ,529 ,597 par_17 

r19 <--- Pendapat ,762 ,160 4,774 *** par_18 

r20 <--- Pendapat ,667 ,146 4,584 *** par_19 

Pendidikan <--- Identitas 2,304 ,470 4,903 *** par_21 

pengeluaran <--- Identitas 1,000 
    

JK <--- Identitas -,360 ,110 -3,281 ,001 par_22 

Kerja <--- Identitas -,243 ,107 -2,279 ,023 par_23 

Umur <--- Identitas -5,315 2,722 -1,953 ,051 par_24 

r71 <--- Pengetahuan 1,000 
    

r72 <--- Pengetahuan ,958 ,191 5,014 *** par_25 

r73 <--- Pengetahuan ,959 ,218 4,399 *** par_26 

r74 <--- Pengetahuan ,701 ,148 4,748 *** par_27 

r75 <--- Pengetahuan ,865 ,195 4,445 *** par_28 

r76 <--- Pengetahuan 1,110 ,193 5,747 *** par_29 

r77 <--- Pengetahuan ,904 ,173 5,217 *** par_30 

r78 <--- Pengetahuan ,537 ,138 3,903 *** par_31 
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Hasil dari survei perilaku anti korupsi ini menunjukkan bahwa variabel 

Identitas berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepercayaan 5% terhadap variabel 

pengetahuan masyarakat tentang perilaku korupsi (yang diwakilkan oleh delapan 

pertanyaan) dan variabel pendapat responden tentang kebiasaan di masyarakat (yang 

diwakilkan oleh dua puluh pertanyaan). Namun variabel pengetahuan tidak 

berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepercayaan 5% terhadap variabel 

pendapat responden terhadap kebiasaan di masyarakat. Walaupun semua variabel 

indikator dari variabel pengetahuan sangat signifikan. Hal ini harus menjadi kajian 

pemerintah, agar dapat menginformasikan lebih baik lagi tentang definisi tindak 

korupsi tersebut, karena di media massa maupun media elektronik dewasa ini, lebih 

banyak menayangkan kasus-kasus korupsi, namun masih sedikit sekali untuk 

menanyangkan pengetahuan anti korupsi beserta contohnya. Selain itu pemerintah 

harus bekerjasama dengan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

korupsi.  

Untuk variabel identitas, semua variabel indikatornya keculai variabel umur  

berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Yang menarik adalah 

pada variabel jenis kelamin, pekerjaan, dan umur mempunyai nilai koefisien yang 

negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada responden laki-laki cenderung 

mempunyai pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat yang tidak setuju dengan 

adanya tindak korupsi (anti korupsi) dibandingkan dengan responden perempuan. Hal 

ini terlihat juga pada pengetahuan tentang perilaku korupsi, responden laki-laki lebih 

memahami dan mengetahui perilaku mana saja yang termasuk perilaku korupsi 

dibandingkan dengan responden perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada variabel 

pekerjaan, dengan koefisien negatif ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja 

cenderung mempunyai pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat yang tidak setuju 

dengan adanya tindak korupsi (anti korupsi) dibandingkan dengan responden yang 

tidak bekerja. Hal ini terlihat juga pada pengetahuan tentang perilaku korupsi, 

responden yang bekerja lebih memahami dan mengetahui perilaku mana saja yang 

termasuk perilaku korupsi dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja. 

Hal yang sama juga terjadi pada variabel umur yang mempunyai nilai koefisien 

negatif menunjukkan bahwa pada responden dengan umur muda cenderung  
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mempunyai pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat yang tidak setuju dengan 

adanya tindak korupsi (anti korupsi) dibandingkan dengan responden berumur tua. Hal 

ini terlihat juga pada pengetahuan tentang perilaku korupsi, responden berumur muda 

lebih memahami dan mengetahui perilaku mana saja yang termasuk perilaku korupsi 

dibandingkan dengan responden berumur tua. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muda 

masih mempunyai nilai-nilai nasionalisme dan idealisme yang tinggi di dalam dirinya. 

Hal ini tentu sangat baik bagi perkembangan bangsa ini. Dengan adanya kaum muda 

yang mempunyai rasa nasionalisme dan idealisme yang tinggi akan dapat mewujudkan 

salah satu program pemerintah, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana 

korupsi. 

Berbeda dengan variabel lainnya, variabel pendidikan berkoefisien positif 

menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

mempunyai pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat yang tidak setuju dengan 

adanya tindak korupsi (anti korupsi) dibandingkan dengan responden yang 

mempunyai pendidikan rendah. Hal ini terlihat juga pada pengetahuan tentang 

perilaku korupsi, responden dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih memahami dan 

mengetahui perilaku mana saja yang termasuk perilaku korupsi dibandingkan dengan 

responden dengan pendidikan rendah. 

Walaupun variabel identitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

pendapat responden tentang kebiasaan di masyarakat, namun ada tiga variabel 

indikator yang tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu r1, r7, dan r18. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pada pertanyaan pertama (sikap istri yang menerima uang 

pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal-usul uang 

tersebut), pertanyaan ketujuh (memberi uang/barang kepada ketua 

RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan), dan pertanyaan 

kedelapan belas (pegawai melakukan pekerjaan/usaha sampingan diluar tugasnya pada 

saat jam kerja) tidak terpengaruh secara signifikan oleh variabel identitas. Sedangkan 

ketujuh belas pertanyaan lainnya terpengaruh secara signifikan oleh variabel identitas 

responden. 
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KESIMPULAN  

  

Korupsi merupakan masalah semua negara di dunia, terutama terkait korupsi di 

lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga publik lainnya. Indonesia merupakan salah 

satu negara yang juga sedang mengalami masalah terkait perilaku korupsi yang 

cenderung terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi di kalangan pemerintahan 

telah tumbuh secara vertikal dan horisontal ke daerah-daerah. Korupsi di Indonesia sudah 

semakin meluas, tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat 

publik, wakil rakyat saja tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Dari hasil olahan 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sudah mengetahui atau dapat 

membedakan mana saja yang termasuk perilaku korupsi atau bukan perilaku korupsi. 

Namun responden Kota Depok masih menganggap bahwa apabila seorang guru mendapat 

jamnan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar bukan sebagai 

tindak korupsi. Hal tersebut terlihat pada pendapat tentang kebiasaan di masyarakat dan 

pengetahuan responden tentang perilaku tertentu. 

4 
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Begitu juga yang terjadi pada pendapat tentang kebiasaan di masyarakat pada 

tingkat komunitas. Memberikan antaran uang/barang kepada tokoh agama/tokoh 

adat/tokoh masyarakat serta ketua RT/RW/Lurah sudah menjadi hal yang wajar menurut 

responden, dan yang disayangkan adalah mayoritas responden yang berpendapat tersebut 

adalah responden dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut memperkuat 

dugaan adanya transfer aliran kekayaan dari lapisan masyarakat bawah ke lapisan di 

atasnya. 

Variabel umur, pekerjaan, jenis kelamin, pengeluaran, dan pendidikan responden 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapat responden tentang kebiasaan di 

masyarakat dan pengetahuan tentang perilaku tertentu. Ada tiga variabel indikator pada 

variabel pendapat responden yang tidak signifikan, yaitu sikap istri yang menerima uang 

pemberian suami diluar penghasilan resmi namun tidak menanyakan asal usulnya, 

memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga 

melaksanakan hajatan, dan pegawai melakukan pekerjaan/usaha sampingan diluar 

tugasnya pada saat jam kerja.  

Namun lain halnya pada variabel pengetahuan yang tidak berpengaruh terhadap 

pendapat responden. Yang menarik adalah koefisien umur, pekerjaan, dan jenis kelamin 

yang bernilai negatif. Berbeda dengan ketiga variabel tersebut, variabel pendidikan 

berkoefisien positif yang menunjukkan bahwa seorang dengan pendidikan tinggi akan 

lebih mempunyai pengetahuan tentang perilaku korupsi yang berdampak pada pendapat 

mereka tentang kebiasaan di masyarakat dibandingkan dengan seorang yang mempunyai 

pendidikan rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki berusia muda 

yang mempunyai pendidikan tinggi dan sudah bekerja akan lebih mempunyai 

pengetahuan tentang perilaku korupsi yang berdampak pada pendapat mereka tentang 

kebiasaan di masyarakat dibandingkan dengan seorang perempuan berusia tua yang 

mempunyai pendidikan rendah dan tidak bekerja.  
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DAFTAR ISTILAH 

 

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu 

rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga maupun sementara tidak ada pada waktu 

pencacahan. Anggota rumah tangga (ART) yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan yang 

bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan maksud pindah, tidak dianggap sebagai anggota 

rumah tangga. Sebaliknya orang yang telah tinggal 6 bulan atau lebih atau bermaksud 

tinggal/menetap di rumah tangga walaupun kurang dari 6 bulan dianggap sebagai anggota 

rumah tangga. 

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri yang secara 

tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dirinya 

dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. 
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Kendaraan Dinas adalah kendaraan miliki negara yang dikuasakan kepada penyelenggara 

negara untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian 

negara/lembaga. 

 

Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang 

menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, 

bangsa, dan negara (UU No. 28 tahun 1999). 

 

Politik Uang merupakan salah satu praktik busuk yang dikhawatirkan banyak pihak dapat 

mengancam pelaksanaan pemilihan umum. Sering juga dikenal dengan sebutan ”serangan 

fajar”. 

 

Responden adalah pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan 

penelitian. 

 

Rumah Tangga Biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh 

banguan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang 

dimaksud satu dapur adalah jika kepengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama 

menjadi satu. 

 

Variabel Endogen (dependen) adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang mempengaruhi. Biasanya disebut variabel terikat atau variabel Y. 

 

Variabel Eksogen (independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Biasanya disebut variabel X. 
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Lampiran 1 

Tabel Covariances 

   
M.I. Par Change 

e26 <--> e28 4,098 -,243 

e26 <--> e27 17,431 ,457 

e23 <--> e27 14,063 -,768 

e23 <--> e26 5,396 -,405 

e22 <--> e24 9,843 -,475 

e21 <--> z1 4,095 ,213 

e21 <--> e28 4,796 ,484 

e21 <--> e27 18,938 -,896 

e21 <--> e26 11,605 -,597 

e21 <--> e25 4,083 ,575 

e21 <--> e23 25,622 1,627 

e21 <--> e22 5,051 ,546 

e33 <--> z2 5,902 3,554 

e32 <--> e33 7,295 1,638 

e31 <--> e32 18,898 ,096 

e30 <--> e33 4,878 2,152 

e29 <--> e27 5,211 ,317 

e29 <--> e32 6,037 ,143 

e20 <--> e22 6,584 ,240 

e19 <--> e20 9,173 ,156 

e18 <--> e28 5,206 -,200 

e17 <--> z2 5,900 -,168 

e17 <--> e33 6,385 -1,885 

e17 <--> e18 5,840 ,103 

e16 <--> z2 4,233 -,134 

e16 <--> e17 4,980 ,074 
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M.I. Par Change 

e14 <--> e20 4,439 ,105 

e13 <--> e22 8,567 -,264 

e12 <--> e27 10,443 -,205 

e12 <--> e23 6,291 ,248 

e12 <--> e21 4,683 ,215 

e11 <--> e27 6,872 ,165 

e11 <--> e23 6,132 -,242 

e11 <--> e20 5,767 -,091 

e11 <--> e15 5,225 -,102 

e10 <--> e31 4,705 ,055 

e10 <--> e20 4,946 ,086 

e8 <--> e29 7,123 ,200 

e7 <--> e11 4,821 ,072 

e6 <--> e29 8,148 -,212 

e6 <--> e15 5,097 ,113 

e4 <--> e13 4,688 -,071 

e4 <--> e10 10,013 ,086 

e3 <--> e24 4,072 ,154 

e3 <--> e22 5,254 -,210 

e3 <--> e7 4,514 ,087 

e3 <--> e5 6,565 -,104 

e2 <--> e33 4,877 -2,211 

e2 <--> e18 4,271 ,118 

e2 <--> e3 8,671 ,159 

e1 <--> e24 6,026 -,245 

e1 <--> e31 6,204 ,101 

e1 <--> e19 5,200 -,151 

e1 <--> e12 5,814 ,118 
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Lampiran 2 

Tabel Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

Pengetahuan <--- Identitas -,478 

Pendapat <--- Identitas ,697 

Pendapat <--- Pengetahuan ,209 

r1 <--- Pendapat ,075 

r2 <--- Pendapat ,398 

r3 <--- Pendapat ,408 

r4 <--- Pendapat ,227 

r5 <--- Pendapat ,386 

r6 <--- Pendapat ,297 

r7 <--- Pendapat ,162 

r8 <--- Pendapat ,258 

r9 <--- Pendapat ,590 

r10 <--- Pendapat ,570 

r11 <--- Pendapat ,670 

r12 <--- Pendapat ,590 

r13 <--- Pendapat ,620 

r14 <--- Pendapat ,565 

r15 <--- Pendapat ,459 

r16 <--- Pendapat ,388 

r17 <--- Pendapat ,443 

r18 <--- Pendapat ,057 

r19 <--- Pendapat ,541 

r20 <--- Pendapat ,517 

pendidikan <--- Identitas ,801 

pengeluaran <--- Identitas ,599 

JK <--- Identitas -,400 
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Estimate 

Kerja <--- Identitas -,266 

Umur <--- Identitas -,225 

r71 <--- Pengetahuan ,561 

r72 <--- Pengetahuan ,662 

r73 <--- Pengetahuan ,547 

r74 <--- Pengetahuan ,610 

r75 <--- Pengetahuan ,555 

r76 <--- Pengetahuan ,854 

r77 <--- Pengetahuan ,706 

r78 <--- Pengetahuan ,467 

 

 

Tabel Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Identitas 
  

,298 ,103 2,889 ,004 par_37 

z2 
  

1,094 ,389 2,809 ,005 par_38 

z1 
  

,228 ,075 3,059 ,002 par_39 

e1 
  

,797 ,112 7,134 *** par_40 

e2 
  

,624 ,090 6,899 *** par_41 

e3 
  

,450 ,065 6,883 *** par_42 

e4 
  

,241 ,034 7,072 *** par_43 

e5 
  

,589 ,085 6,915 *** par_44 

e6 
  

,600 ,085 7,017 *** par_45 

e7 
  

,616 ,087 7,106 *** par_46 

e8 
  

,615 ,087 7,049 *** par_47 

e9 
  

,662 ,103 6,453 *** par_48 

e10 
  

,291 ,045 6,520 *** par_49 

e11 
  

,459 ,076 6,077 *** par_50 

e12 
  

,489 ,076 6,408 *** par_51 

e13 
  

,406 ,064 6,335 *** par_52 

e14 
  

,489 ,075 6,535 *** par_53 

e15 
  

,647 ,095 6,797 *** par_54 

e16 
  

,306 ,044 6,913 *** par_55 

e17 
  

,343 ,050 6,827 *** par_56 

e18 
  

,516 ,072 7,137 *** par_57 

e19 
  

,525 ,079 6,608 *** par_58 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e20 
  

,457 ,069 6,671 *** par_59 

e29 
  

,887 ,275 3,230 ,001 par_60 

e30 
  

,534 ,091 5,874 *** par_61 

e31 
  

,203 ,030 6,738 *** par_62 

e32 
  

,232 ,033 6,984 *** par_63 

e33 
  

157,261 22,368 7,031 *** par_64 

e21 
  

3,082 ,463 6,656 *** par_65 

e22 
  

1,666 ,264 6,307 *** par_66 

e23 
  

3,055 ,457 6,692 *** par_67 

e24 
  

1,178 ,181 6,514 *** par_68 

e25 
  

2,389 ,358 6,673 *** par_69 

e26 
  

,650 ,151 4,291 *** par_70 

e27 
  

1,165 ,192 6,070 *** par_71 

e28 
  

1,470 ,215 6,850 *** par_72 
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