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URGENSI DOSEN SOSIOLOGI HUKUM 
DALAM MENGINTERPRETASIKAN PRILAKU 

KORUPSI DI MASYARAKAT UNTUK MENANAMKAN 
BUDAYA ANTI-KORUPSI DI MAHASISWA

Oleh: Erwin Syahruddin, Supanto, Hari Purwadi1  

Abstrak
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskanbagaimana pentingnya peran 
dosen sosiologi hukum dalam menginterpretasikan prilaku korupsi di masyarakatuntuk 
mewujudkan mahasiswa yang anti korupsi dan terhindar dari bahaya laten korupsi 
dalam kajian teori maupun praktek.Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan sangat 
penting dalam menciptakan pengembangan karakter mahasiswa anti-korupsi. Dengan 
berbekalkan ilmu dalam teori maupun praktek, membuat mahasiswa untuk bisa 
berfikir kritis sebelum melakukan perbuatan yang disinyalir koruptif. Untuk mampu 
melakukan kegiatan pembelajaran ini memerlukan dosen yang kompeten dalam bidang 
sosiologi hukum yang dapat melihat dari fenomena hukum, interaksi hukum,Gejala 
Hukum,dan prilaku hukum dalam masyarakat. Berbagai macam teori sosiologi dapat 
digunakan dalam mengupas prilaku korupsi di masyarakat.Hal ini bertujuan agar dapat 
membuka mata mahasiswa terhadap gejala-gejala sosial yang timbul karena perbuatan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kata kunci : pendidikan, sosiologi hukum,k orupsi.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, korupsi merupakan masalah serius di berbagai negara. 
Perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat 
nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan 
keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan 
hukum.2Institusi pendidikan yang dimaksud disini adalah Perguruan Tinggi, 
yang notabene mempersiapkan mahasiswa sebelum masuk dunia kerja. Setelah 
menempuh Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah 
Menengah Atas(SMA) yang dalam kurikulumnya mengajarkan ilmu konkret, 
dan secara umum, serta letterlijk, diharapkan pada jenjang Perguruan Tinggi 
pelajar dengan status barunya yaitu mahasiswa, mampu untuk mengembangkan 
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Anti-Korupsi di Indonesia”, diselenggarakan oleh British Council, 15-16 September, di Jakarta.
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ilmu yang didapat selama belajar 12 tahun dari SD-SMA secara lebih spesifik 
dan komprehensif, sehingga mahasiswa mampu menganalisis secara holistik 
berdasarkan isu yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan.

Perguruan Tinggi mempunyai reputasi yang berbeda. Akan tetapi, baik negeri 
maupun swasta mempunyai panji-panji yang sama, yaitusebuah kehormatan 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, 
serta mencegah terhadap praktek KKN di Indonesia. Di indonesia, perguruan 
tinggi terdiridari beberpa fakultas, salah satu diantaranya adalah fakultas 
hukum. Dalam hal ini,fakultas hukum memberikan sumbangsih yang kuat 
dalam prilaku korupsi di Indonesia. Hal ini karena output dari pendidikan 
hukum adalahuntuk menciptakan praktisi hukumdan/atau penegak hukum 
di Indonesia (pengacara, polisi, jaksa,dan hakim). Maka dari itu,perguruan 
tinggi yang direpresentasikan oleh dosen harus benar-benar dapat menanamkan 
nilai-moral dan juga etika akademik yang luhur dalam mengajarkan ilmu-ilmu 
hukum kepada mahasiswanya.

Untuk kegiatan belajar dan pengajaran, dosen mempunyai peran yang 
sangat penting dalam  terciptanya suasana belajar yang nyaman dan terarah. 
Penanaman nilai-moral sangat penting dalam menciptakan budaya anti-
korupsi. Dalam penanaman budaya anti-korupsi, dosen memerlukan kajian 
korupsi yang komprehensif dan holistis dalam menelaah setiap fenomena dan 
gejala-gejala yang dipengaruhi oleh korupsi. Hal ini diperlukan karena seiring 
pesatnya arus globalisasi dan modernisasi membuat mahasiswa terlatih untuk 
berfikir kritis dan logis. Kajian komprehensif dan holistis akan memproyeksikan 
gejala korupsi, faktor-faktor terjadinya korupsi, dan dampak korupsi yang 
seara mendalam. Dan kedalaman kajian ini hanya dapat dijangkau oleh kajian 
sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan 
yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain 
terhadap gejala hukum, dan sebaliknya.3 Dari ruang lingkup tersebut, maka 
dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam mengkaji perilaku 
korupsi yang sudah membudaya sebagai berikut :4

1. Sosiologi hukum berguna untuk memperbaiki kemampuan-kemampuan 
bagi pemahaman terhadap korupsi di dalam konteks sosial.

2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-
kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam 
masyarakat, baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah 
masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai 
keadaan-keadaan sosial tertentu.

3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap korupsi di masyarakat.

3 Soerjono soekanto,2002. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal.25
4 Ibid.Hal.26
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PEMBAHASAN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat5. 
Dosen sebagai anggota Sivitas  Akademika memiliki tugas   mentransformasikan 
Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang  dikuasainya kepada Mahasiswa 
dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa 
aktif mengembangkan potensinya.6 Dosen sebagaiilmuwan juga memiliki tugas 
mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui 
penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.7 Dalam hal ini, 
dosenmempunyai konsekuensi pula secaraperseoranganatau berkelompok wajib 
menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan  Tinggi   dan/
atau   publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan 
budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.8

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program 
magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, 
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 
Indonesia.9Dalam melaksanakan Pendidikan Tinggi, Sivitas Akademika harus 
berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 
Ika. 10 Penyelenggaraannya Pendidikan Tinggi juga harus berdasarkan asas-asas 
sebagai berikut :11

a. kebenaran ilmiah; 
b. penalaran; 
c. kejujuran; 
d. keadilan; 
e. manfaat; 
f. kebajikan; 
g. tanggung jawab; 
h. kebhinnekaan; dan 
i. keterjangkauan.

5 Pasal 1 ayat 14 Undang-UndangRepublikIndonesia Nomor 12 Tahun2012 tentang Perguruan Tinggi
6 Ibid. Pasal 12 ayat 1 
7 Ibid. ayat 2
8 Ibid. ayat 3
9 Loc Cit. ayat 2
10 Loc Cit. Pasal 2
11 Loc Cit. Pasal 3
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Perguruan tinggi adalah sarana untuk transfer keilmuan, yang didalamnya 
banyak mengkaji isu-isu pentingbaik nasional maupun internasional. Isu-isu 
ekonomi, sosial, politik dan budaya adalah permasalahan yang penting dalam 
suatu negara. Di perguruan tinggi kita banyak dibekali ilmu yang disajikan dalam 
Satuan Kredit Semester (SKS) yang musti kita lalui untuk memperoleh gelar 
akademik sesuai dengan jenjang yang kita ambil (D3,D4,S1,S2, ataupun S3). 
Dalam mengkaji isu-isu dan menganalisis kehidupan sosial di masyarakat kita 
dituntut untuk mempelajari sosiologi. Dari kehidupan sehari-hari, kita sering 
menemukan adanya perilaku menyimpang (penyimpangan sosial). Menurut 
James Vender Zender perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap 
sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang.12 
Penyebab perilaku menyimpang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor subjektif 
(dari dalam diri manusia) dan objektif(lingkungan luar).13Dari isu-isu tersebut, 
akan banyak menimbulkan penyimpangan yang berujung pada perbuatan jahat, 
baik kejahatan yang terorganisir yang dilakukan para elit politik/kejahatan kerah 
putih (white collor crime) maupun kejahatan jalan yang dilakukan ekonomi 
menengah kebawah atau kejahatan kerah biru (blue collor crime). Hal yang 
menjadi isu menarik baik nasional maupun internasional adalahwhite collor 
crime, contohnya kasus malpraktek, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dalam 
aksinya melibatkan perseorangan maupun kelompok orang(terorganisir).

Terlepas dari berbagai pandanga tentang korupsi, yang perlu ditelusuri lebih 
jauh adalah penyebab terjadinya korupsi. Dalam buku Peran Parlemen dalam 
Membasmi Korupsi, disebutkan ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya 
korupsi, yaitu (1) faktor politik, (2) faktor hukum, (3) faktor ekonomi dan 
birokratik, dan (4) faktor transnasional.14Studi yang demikian memiliki 
beberapa karakteristik dalam menginterprestasikan fenomena korupsi di dalam 
masyarakat untuk mewujutkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan 
(revealing), dan (4) prediksi. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik 
kajian sosiologi hukum sebagai berikut :15

Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik- 
praktik korupsi.Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu 
praktik- praktik korupsi didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab- 
sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. 
Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum 
normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada “ apa hukumnya “ 
dan “ bagaimana penerapannya “.  Satjipto Raharjo mengutip pendapat Max 
12 Hefri Asra Omika,https://infosos.wordpress.com/kelas-x/perilaku-menyimpang/ diakses pada 

03/05/2017.
13 https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-blue-collar-crime-dan-contohnya/diakses pada 

03/05/2017.
14 Indonesia Corrution Watch, (2000), Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, Jakarta.
15 Zainuddin Ali, 2006, sosiologi hukum, Jakarta: Sinar Grafika.Hal.8
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Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu 
interpretative understanding, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, 
serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi 
hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam kaitannya dengan korupsi 
sehingga  mampumengungkapkannya.Tingkah laku dimaksud mempunyai 
dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”.Oleh karena itu sosiologi hukum tidak 
hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin 
juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif 
tingkah laku seseorang.Apabila disebut tingkah laku (korupsi), maka sosiologi 
hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan 
yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan 
penyelidikan ilmu ini.

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan 
atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai 
dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di 
sini adalah “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu ?” 
Bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu ?Perbedaan yang besar antara 
pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi 
hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan 
hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan dataempiris.Sosiologi 
hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.Tingkah laku yang menaati 
hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf.Ia tidak menilai 
yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan 
penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.Pendekatan  yang demikian ini sering 
menimbulkan salahpaham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan 
praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan 
di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati 
korupsi dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan 
terhadap fenomena korupsi yang ada.

Keempat karakteristik objek studi sosiologi hukum adalah kunci dalam 
melakukan observasi di lapangan serta melakukan penelitian di tengah-
tengah studi sosiologi hukum. Apapun objek yang dipelajarinya, apabila ia 
menggunakan pendekatan seperti disebutkan pada butir-butir di muka, maka ia 
sedang melakukan kegiatan di bidang sosiologi hukum. Baik pendekatan moral 
terhadapkorupsi maupun pedekatan ilmu hukumterhadap korupsi, keduanya 
berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan 
menjadi bermakna dan tertib.Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan 
korupsi dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan 
sosiologi menurut Gerald Turkel apabila dikaitkan dengan perilaku korupsi, 
adalah sebagai berikut:16

16 Achmad Ali.1998.Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.Hal.34-35
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1. Pengaruh korupsi terhadap perilakusosial,
2. pada kepercayaan-kepercayaan (agama) yang dianut oleh warga masyarakat 

dalam “the social world” mereka,
3. pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum,
4. tentang bagaimana hukumdibuat, 
5. tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkankorupsi.
Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana korupsi 
melakukan interaksi di dalam masyarakat.Sosiologi hukum menekankan 
perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi 
pertumbuhan korupsi, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap korupsi, 
dan bagaimana korupsi mempengaruhi masyarakat17.

Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta 
menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah 
menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong 
mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam  upaya pemberantasan korupsi 
di Indonesia.18 Dan disinilah pentingnya peran dosen sosiologi hukum dalam 
mengkaji praktek-praktek korupsi di indonesia, yang dikaji dalam aspek internal 
dan eksternal baik dari kajian prilaku korupsi, dampak korupsi, faktor-faktor 
korupsi serta pengaruh korupsiterhadap kehidupan sosial budaya di masyarakat. 
Dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tentang ilmu hukum 
sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi, bahkan kegagalan sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi 
dapat dikatakan sebagai kegagalan dunia pendidikan tinggi ilmu hukum, 
mengapademikian? Karena dipandang dari kaca mata penegakan hukum (hukum 
pidana), maka penegakan hukum pidana tak terlepas dari sistem dan dalam sistem 
penegakan hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu substansi hukum, struktur 
hukum dan kultur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, kultur merupakan 
komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di 
mana kultur hukum tersebut merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Termasuk 
dalam kultur hukum ini adalah pendidikan yang dapat membentuk karakter 
seseorang termasuk penegak hukum, dengan demikian para penegak hukum 
(hukum pidana) tidak terjebak pada pemikiran hukum yang sempit yang hanya 
memahami hukum hanya sekedar teks undang-undang.  Melalui pendidikan 
yang baik diharapkan pula setiap penegak hukum (hukum pidana) memiliki 
pemahaman hukum yang baik pula, sehingga dengan pemahaman hukum yang 
baik akan menciptakan penegak-penegak hukum yang handal.

17 Ibid  Hal. 40
18 Untung Suseno Sutarjo, Yudhi Prayudha Ishak Djuarso, 2014. Buku Ajar Pendidikan dan Budaya 

Anti Korupsi (PBAK), Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, hal vii-viii
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Pembekalan ilmu yang baik, tentu akan menimbulkan dampak yang positif 
bagi lingkungan sekitar dan mempersiapkan mahasiswa untuk dapat berinteraksi 
dan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas lagi dari perguruan tinggi. 
Hal ini juga tentunya akan menghindarkan mahasiswa dari perbuatan korupsi 
karena mahasiswa sudah mengetahui seluk-beluk dan dampak yang ditimbulkan 
dari perilaku korupsi tersebut. Disinilah budaya anti-korupsi akan tumbuh 
dan berkembang baik secara sikap, pemikiran maupun perbuatan dan inilah 
saat dimana kita mulai untuk memperbaiki generasi-generasi muda dalam 
menghadapi culture lag dan culture shock.

SIMPULAN

Lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu hukum memiliki peran 
yang sangat sentral bagi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di 
Indonesia, karena lembaga ini merupakan kawah candra dimuka bagi setiap 
orang untuk memiliki karakter yang mulia, sehingga setiap pribadi (termasuk 
penegak hukum pidana) memiliki mental yang baik dan tidak berperilaku 
koruptif. Dalam rangka menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki mental 
anti-korupsi, maka diperlukan pribadi-pribadi yang memiliki tingkat moralitas 
yang baik dan untuk membentuk moralitas yang baik, maka diperlukan aspek 
yang sangat penting dalam pembentukan moral tersebut yaitu ilmu ketuhanan. 
Ilmu pengetahuan tidaklah lengkap, jika tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan. 
Melalui ilmu ketuhanan ini, maka setiap pribadi penegak hukum akan mampu 
menerapkan hukum pidana dengan baik, dengan berpatokan pada tanggung 
jawab terhadap manusia dan Tuhan.

Dalam penanaman budaya anti-korupsi lewat media ilmu pengetauan, 
peran dosen sosiologi hukum sangat dominan karena akan menjadi pisau analisis 
untuk mengasah pisau-pisau kecil (mahasiswa). Maka dari itu dosen sosiologi 
hukum benar-benar harus paham sosiologi hukum dalam teori maupun praktek 
kususnya dalam menganalisis perilaku korupsi di masyarakat. Pasalnya kajian 
korupsi membutuhkan telaahan yang komprehensif dan holistis yang terbingkai 
dari berbagai macam teori yang sudah berkembang, diantaranya adalah teori 
perilaku hukum, teori diskriminasi hukum maupun teori efektifitas hukum, 
kesemuanya terdapat kajian sosiologi hukum didalamnya, yang dapat membuka 
mata mahasiswa untuk mengkaji setiap gejala, fenomena, aspek serta interaksis 
sosial tentang korupsi yang ada di dalam masyarakat. Dan hal inilah yang akan 
menjadi payung akademik yang membentengi mahasiswa dari perilaku korupsi 
dan untuk menanamkan budaya anti –korupsi kepada mereka.
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