
KO P R U S I

Di dunia kita hari ini kata “korupsi” menjadi 
sebuah zombie, mahluk aneh yang 
dibunuh berkali-kali tetapi tidak 
pernah mati.  Ia kadang menjelma 
jadi sebuah hantu--ada tetapi 
seringkali bentuknya tidak begitu 
jelas.  Orang yang berjumpa 
dengannya merasakan kehadirannya.  
Tetapi tiba-tiba ia 
menghilang ketika 
diperlukan datang ke 
pengadilan.  

Pada tahun 2012 The 
Corruption Perception 
Index menempatkan 
Indonesia pada posisi 
32. Lebih baik sedikit 
daripada Timor Leste, 
posisi 33.  Kemajuan kita pada aspek yang satu 
ini memang membuat perut mual.

Kata korupsi atau corrupt, Bahasa Inggris Abad 
Tengah, berasal dari bahasa Latin corruptus, atau 
kata lampaunya  corrumpere, to abuse atau 
destroy, to break. Dari kata asalnya pun, korupsi 
memang tidak ada bagus-bagusnya.  Apalagi 
akibat yang ditumbulkan dari kegiatan koruptif 
ini.

Korupsi dapat terjadi pada berbagai skala. Ada 
korupsi tingkat kampung.  Urus KTP pakai uang 
rokok, uang bensin atau uang pelicin. Atau 
korupsi dalam skala besar yang mempengaruhi 
pemerintahan.  Skandal korupsi di Jepang, 
Korea Selatan atau di Jerman bisa 
menggoyahkan pemerintahan.

Di Indonesia, korupsi mbulet seperti zombie.  
Hanya seperti hantu yang dirasakan ada tetapi 
tidak ada.  Tidak kunjung ketemu siapa yang 
korupsi meski, katanya, ada uang yang 
dikorupsi.  Korupsi yang endemik dan sistemik 
telah membingungkan rakyatnya.  Tetapi 

syukurlah, rakyatnya begitu sabar “menikmati” 
para hantu yang berkeliaran di sekitar 
lingkungan kita.  

Sejak 2003 PBB melalui the United 
Nation Convention Against Corruption 
dunia telah terus memerangi korupsi.  
Indonesia merupakan bagian dari 
Konvensi ini.  Perang melawan korupsi   
dilakukan karena dampak yang 
ditimbulkan memang tidak berbeda 

dengan dampak perang.  
Modal yang mestinya 
bisa digunakan untuk 
menyediakan sarana 
kehidupan dicuri untuk 
kepentingan pribadi. 
Kampung-kampung yang 
membutuhkan berbagai 
dana untuk 
pembangunan telah 

kehilangan kesempatan karena dikorupsi.  

Bagaimana kita bisa berperan melawan korupsi 
ini? Pertama, jangan menerima pemberian yang 
sifatnya gratifikasi.  Kedua, jangan pernah 
membayar apapun yang tidak pada tempatnya.  
Pelayanan publik adalah hak setiap warga 
negara.  Kita membayar pajak sebagai apresiasi 
kepada pemerintah karena melayani rakyat.  

Anda kini merasakan betapa pusing dan tidak 
nyamannya korupsi.  Padahal hanya membaca 
artikel pendek ini yang kata-katanya juga telah 
dikorupsi.

Katakan TIDAK pada korupsi! (nggak janji deh...)
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