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Perlu adanya kesamaan “cara pandang” terhadap korupsi
Kesamaan cara pandang, maka pemberantasan korupsi 
akan lebih tepat dan terarah.
Agar lebih efektif maka ada 3 strategi yang ditempuh oleh 
KPK

PENGANTAR



2
3 STRATEGI 

PEMBERANTASAN 
KORUPSI

1

3

Represif. 
Tujuanya agar takut melakukan korupsi.
Merupakan tindakan hokum ke pengadilan. 
Sejumlah kasus dapat terungkap karena adanya 
pengaduan dari masyarakat

Perbaikan Sistem.
Tujuanya agar tidak bisa melakukan korupsi

Edukasi dan Kampanye.
Tujuanya agar tidak mau melakukan korupsi
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5 Langkah Tindakan Represif
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Penanganan Laporan 
Pengaduan Masyarakat

Penyelidikan

Penyidikan

4 Penuntutan

5 Eksekusi



Mendorong transpransi 
penyelenggara negara 
(LHKPN).

Memberikan rekomendasi 
perbaikan sistem kepada 
Lembaga-Lembaga negara

Memodernisasi dalam 
pemberian layanan public dan 
sistem pengawasannya.

Perbaikan Sistem



Membangkitkan 
kesadaran masyarakat

Mengajak masyarakat 
dalam pencegahan 

korupsi

Membangun 
budaya dan 
perilaku anti 

korupsi

Edukasi dan Kampanye

Lakukan Pendidikan anti korupsi bukan hanya pada mahasiswa dan 
masyarakat, tetapi juga pada anak anak usia dini



5 LANGKAH JOKOWI 
MELAWAN

KORUPSI1



Reformasi Birokrasi.
Jokowi mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. 
Tahun 2014 sebanyak 47%, tahun 2015 sebanyak 86.84 % dan tahun 2016 sebanyak 92.68 %.

Inpres Pemberantasan Korupsi.
Pada 6 Mei 2015, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Aksi Pencegahaan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Revolusi Mental
Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1956.  Menurutnya Jokowi tata kelola sistem saja
tidak cukup, masyarakat mesti diarahkan dalam mengenali karakter orsinalitas bangsa ini.
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5 Langkah melawan Korupsi ala Jokowi 
dalam buku «2019 Jokowi Lagi: Prestasi & Visi untuk Indonesia Maju»

Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi
Nawa Cita poin keempat, “Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan 
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.
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Mendukung KPK 
Jokowi mendorong KPK untuk menjadi institusi yang menakutkan bagi para koruptor melalui
gebrakan-gebrakan KPK. Jokowi berdiri di pihak KPK dan masyarakat untuk memperjuangkan KPK 
yang sering coba dilemahkan melalui berbagai macam cara.
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3 UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI

PEMERINTAH2



Penanaman Semangat Nasional

Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Rerbuka

Himbauan Kepada Masyarakat

1. Upaya Pencegahan

Pengusahaan Kesejahteraan Masyarakat

Pencatatan Ulang Aset



1

2. Upaya Penindakan
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Pemerintah dibantu oleh sebuah
lembaga independen pemberantasan
korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi)

KPK membutuhkan peranan lembaga
peradilan dalam menegakkan keadilan
di Indonesia terutama yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi

Pelaksanaan proses peradilan dilakukan
sesuai dengan mekanisme sistem
peradilan di Indonesia dan berdasarkan
hukum dan undang-undang yang berlaku

Penindakan dimaksudkan agar 
memberikan efek jera kepada para 
pelakunya dan secara tidak langsung
memberikan shock therapy pada orang-
orang yang berniat untuk melakukan
tindak pidana korupsi

https://guruppkn.com/peranan-lembaga-peradilan


1
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3 Menanamkan budaya anti korupsi sedini mungkin di dalam
kehidupan sehari-hari kita agar kita terhindar dari bentuk-bentuk
tindakan korupsi yang semakin hari semakin merajelela. 

3. Upaya Edukasi

Peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat
dimaksimalkan sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan
contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum

Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis
yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal.
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1 Membersihkan kantor keprisidenan kantor
wapres sekretariat negara serta yayasan-
yayasan.Inpres no 5 tahun 2004 tentang

percepatan pemberantasan korupsi; Mengawasi pengadaan barang disemua
departemen

Mencegah penyimpangan proyek rekonstruksi
Aceh.

Mencegah penyimpangan dalam pembangunan
infrastruktur ke depan

Terdapat 8 Indikator/sasaran dalam percepatan 
pemberantasan korupsi
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Menyelidiki penyimpangan di lembaga
negara seperti departemen dan BUMN

Memburu terpidana korupsi yang 
kabur ke luar negeri.

Meningkatkan intensitas 
pemberantasan penebangan liar

5.

6.

7.

Meneliti pembayar pajak dan 
cukai.8.

Inpres No 5 tahun 2004 tentang
percepatan pemberantasan korupsi;


