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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin marak dibicarakan. Hal 

tersebut dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana ini. Kasus korupsi merupakan salah satu persoalan hukum yang paling serius 

karena merupakan perbuatan yang memiliki cakupan akibat paling luas. Tindak 

pidana ini tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara saja, melainkan 

dapat merugikan masyarakat banyak secara lebih luas. Selain itu, korupsi juga dapat 

merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dikarenakan cepat atau lambat perbuatan 

ini seakan menjadi sebuah budaya korupsi.  

Korupsi merupakan suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan, terlebih lagi 

dengan semakin canggihnya modus operasi kejahatan yang dilakukan para pelaku, 

dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut 

jenisnya korupsi itu dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, administrasi, budaya, 

sosial, dan sebagainya. Pada dasarnya korupsi itu sendiri adalah suatu perbuatan 

penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang telah diberikan kepada seseorang 

atau korporasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa alasan atau hak yang 

sah dan bersifat melanggar hukum. Fenomena yang terjadi sekarang ini korupsi justru 

semakin berkembang pesat. Dari tahun ke tahun tindak kejahatan korupsi cenderung 

meningkat. Kecenderungan ini dapat dilihat berdasarkan hasil survai Transparancy 

Internasional, berturut-turut dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 1,9 (1999-2003), 

2,0 (2004), 2,2 (2005), 2,4 (2006-2007), 2,6 (2008), 2,8 (2009-2010). Namanya saja 
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korupsi, pasti hal ini bukanlah sesuatu yang membanggakan tetapi sesuatu yang sangat 

memalukan (Hartanti, 2008: 3). 

Korupsi dilembagakan tidak lepas dari faktor penyebabnya seperti kepentingan 

politik dan golongan, gaya hidup konsumtif, sikap pragmatis, sistem hukum dan 

birokrasi yang buruk, rasa nasionalisme yang kerdil, serta peran keluarga. Korupsi 

selalu bersimbiosis dengan birokrat suatu negara. Hubungan ini pun kebanyakan 

berjalan langgeng dan sangat sulit untuk diberantas karena selain telah menjadi sebuah 

budaya, korupsi juga terjadi karena adanya kerjasama yang menguntungkan dengan 

pihak lain yang ikut menikmatinya, atau bahasa populer lainnya dapat dikatakan 

korupsi berjamaah. Dengan kata lain, pihak satu dengan yang lainnya akan berusaha 

sekuat tenaga untuk menutupi perbuatan tersebut. Semua kegiatan mereka berjalan 

secara sistematis dan pasif dari satu lembaga kelembaga berikutnya, dari satu jabatan 

kejabatan berikutnya. Korupsi seakan telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi 

suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Terkait maraknya korupsi, harus diakui pemerintah tidak berdiam diri. Selain 

membentuk berbagai lembaga untuk memerangi korupsi, termasuk Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah 

juga merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang 

(UU) tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sudah empat kali berubah. Posisi 

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juga masih diperkuat dengan UU 

Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Selain itu, masih ada UU 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kristanto, 2009: 132). 
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Namun, realita yang muncul ternyata sungguh berbeda dengan harapan 

terwujudnya pemerintahan yang bersih. Undang-undang yang telah dibuat tidak dapat 

dijalankan secara tegas dan tidak memberikan efek jera pada para pelaku korupsi. 

Keadaan tersebut membuat para koruptor bukannya berkurang tetapi justru semakin 

bertambah. Korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik, yang 

pelakunya memiliki kekuasan politik. Korupsi bukan hanya terjadi di lingkungan 

pejabat eksekutif, tetapi terjadi juga di lembaga legislatif dan yudikatif. Contohnya 

pada awal tahun 2000 muncul kasus korupsi penyalahgunaan dana nonbudgeter Bulog 

sebesar Rp 62,9 miliar yang dilakukan oleh Rahardi Ramelan mantan menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog). 

 Kemudian pada tahun 2008 muncul kasus korupsi yang hangat diberitakan di 

berbagai media cetak maupun elektronik yaitu korupsi yang dilakukan oleh Artaylta 

Suryani atau Ayin. Si ratu suap hanya dihukum lima tahun penjara ditambah denda Rp 

250 juta, jumlah yang relatif kecil tidak setimpal dengan perbuatannya yaitu 

keberhasilan Ayin membebaskan Syamsul Nursalim dari tuntutan hukum 

penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp. 47,5 

Trilyun, dan kesalahannya menyuap jaksa Urip Tri Gunawan sebesar Rp. 6 milyar. 

Namun, setelah dimasukan ke penjara, Ayin mendapatkan fasilitas bak hotel 

berbintang. Sebuah ruangan 6×6 M2 lengkap dengan fasilitas perawatan kecantikan 

dan fasilitas kebugaran, lantai beralaskan karpet, ruangan berpendingin AC, tempat 

tidur super spring bed double size, TV, Kulkas dan masih banyak lagi (Kristanto, 

2009: 31). 

Dari fenomena-fenomena tersebut, sekarang ini banyak penulis yang 

menciptakan karya sastra dengan mengangkat tema tentang korupsi, misalnya saja 
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cerpen dengan judul Koruptor dan Tukang Semir Sepatu karya Yongki Kastanya yang 

menceritakan tentang ketidakadilan hukum di Indonesia, yang masih membeda-

bedakan status sosial. Selain itu, juga ada novel dengan judul Korupsi karya Tahar 

Ben Jelloun yang berkisah tentang keteguhan seorang tokoh bernama Murad untuk 

bekerja secara bersih, tanpa terpengaruh dengan lingkungan kerjanya yang 

kebanyakan melalukan tindakan korupsi. Munculnya novel-novel yang membahas 

tentang korupsi karena dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia saat ini, yang 

diramaikan dengan berbagai tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat 

pemerintah. 

Sejalan dengan hal tersebut Hario Kecik seorang penulis handal yang juga 

orang ternama dalam dunia militer dan politik, menulis sebuah novel yang 

menceritakan tentang korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan pada 

masa orde baru. Hario Kecik lahir di Surabaya, 12 Mei 1921. Pendidikan yang 

ditempuh adalah S2 di Universitas Ika Dai Gakku Fakultas Kedokteran (zaman 

Belanda dan zaman Jepang, doktoral) dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. 

Ia pernah menjadi Komandan Resimen Mahasiswa Kedokteran (1944). Hario Kecik 

menulis berbagai karya sastra seperti cerpen berjudul Bila Mesin-Mesin telah Berhenti 

yang bercerita tentang suka duka dan perjuangan kaum buruh tambang batubara yang 

ditelantarkan oleh kolonialis Belanda. Ada juga kumpulan cerita berjudul Tanah, 

Rakyat, dan Tentara diambil dari pengalaman dalam tahap pertama sebagai Panglima 

Kodam IX Mulawarman di daerah pedalaman Kalimantan Timur. Karya Hario Kecik 

yang terbaru yaitu novel berjudul Sang Koruptor yang bertemakan tentang korupsi. 

Inspirasi ini lahir, dari semakin maraknya pemberitaan di media cetak maupun 

elektronik tentang bahaya dan sistemiknya korupsi di Nusantara.  
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Dari berbagai karya sastra yang telah dipaparkan tersebut, novel dengan judul 

Sang Koruptor karya Hario Keciklah yang dipilih oleh penulis untuk dianalias lebih 

mendalam tentang wujud budaya korupsi yang ada dalam novel. Hal tersebut 

dikarenakan novel ini memang lebih menonjolkan masalah sosial tentang berbagai 

tindakan korupsi yang dilakukan oleh tokoh Ajidarmo dan para pejabat militer lainnya 

yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Novel Sang Koruptor juga 

memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan novel-novel lain, yaitu dari segi 

bahasanya mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa yang biasa kita 

gunakan sehari-hari, memaparkan berbagai tindakan korupsi yang terjadi pada masa 

orde baru, sehingga secara tidak langsung cerita dalam novel tersebut memberikan 

sedikit gambaran kepada pembaca bahwa ternyata korupsi itu sudah mulai dilakukan 

oleh para koruptor sejak dahulu hingga sekarang dan menjadi sebuah budaya negatif 

yang terus menerus dilakukan. Novel ini juga memunculkan rangkaian cerita 

perjuangan, percintaan remaja, dan berbagai kelicikan politik yang menggugah 

antusiasme pembaca untuk membaca novel tersebut dari awal hingga akhir cerita. 

Hal tersebut membuktikan bahwa sebuah karya sastra tidak dapat lepas dari 

permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan 

Damono (2002:1) bahwa sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu 

sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup 

hubungan antar masyarakat, antar masyarakat dengan orang-orang, dan antar peristiwa 

yang terjadi dalam batin seseorang. Bagaimanapun juga, peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dalam batin seseorang, yang sering menjadi bahan sastra adalah pantulan 

hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat yang menumbuhkan 

sikap sosial tertentu atau bahkan untuk mencetuskan peristiwa sosial tertentu. 
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Dalam novel Sang Koruptor karya Hario Kecik ini terdapat tindakan-tindakan 

korupsi yang dilakukan oleh para tokohnya. Tindakan tersebut dapat dikelompokkan 

dalam tiga jenis korupsi yaitu korupsi nepotistik, korupsi transaktif, dan korupsi 

supportif. Selain itu, novel ini juga memaparkan tentang budaya korupsi yang terus-

menerus dilakukan oleh para pejabat dan aparat penegak hukum. Contohnya, korupsi 

yang dilakukan oleh Adjidarmo. Ia adalah seorang tentara berpangkat mayor jenderal 

tetapi tanpa rasa bersalah ia melakukan tindakan korupsi. Adjidarmo memperkaya diri 

dengan uang rakyat. Seharusnya seorang aparat penegak hukum ikut memberantas 

kasus korupsi namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka terlibat dalam kasus 

tersebut. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari novel Sang Koruptor. Salah 

satunya yaitu agar kita membentengi diri dari yang namanya korupsi, karena korupsi 

merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak. 

Mungkin awalnya memang menguntungkan bagi diri sendiri, tapi sifatnya hanya 

sementara, bagaimanapun juga kelak pelaku korupsi akan menanggung akibat dari 

perbuatannya. 

Oleh karena itu, novel Sang Koruptor sangat tepat bila dianalisis 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra, karena problematika yang timbul adalah 

masalah tentang politik dan budaya korupsi yang terjadi pada zaman orde baru yang 

sampai saat ini permasalahan korupsi tersebut masih terjadi bahkan terus berkembang 

dikarenakan penegakkan hukum di Indonesia yang sangat lemah dan tidak sungguh-

sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi. Akankah budaya korupsi terus 

berkembang dimasa mendatang. Berangkat dari hal tersebut, akan dianalisis lebih 

mendalam tentang budaya korupsi dalam novel Sang Koruptor karya Hario Kecik. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Wujud budaya korupsi apa saja yang terdapat dalam novel Sang Koruptor karya 

Hario Kecik? 

2. Bagaimana relasi antara wujud budaya korupsi dalam novel Sang Koruptor 

dengan realita kehidupan masyarakat? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan wujud budaya korupsi yang terdapat dalam novel Sang 

Koruptor karya Hario Kecik. 

2. Mendeskripsikan relasi antara wujud budaya korupsi dalam novel Sang Koruptor 

dengan realita kehidupan masyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembang keilmuan sastra Indonesia 

untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terutama dalam mengkaji novel 

dengan pendekatan sosiologi sastra yang lebih menekankan pada sebuah hubungan 

sosial dalam cerita dengan masyarakat. Sosiologi sastra memang sangat erat kaitannya 

dengan kehidupan sosial masyarakat, dikarenakan segala permasalahan yang diangkat 

dalam novel, kebanyakan diambil dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi guru untuk mengajarkan kepada 

peserta didik tentang cara menemukan aspek sosiologi sastra yang terdapat dalam 

novel Sang Koruptor karya Hario Kecik. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk 

menambah wawasan para guru tentang jenis-jenis korupsi yang sering kali digunakan 

oleh para koruptor untuk melaksanakan aksi korupsinya, dan bagaimana bahaya 

korupsi bagi perekonomian negara. 

 

b. Bagi Peserta Didik 

Memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan kepada pembaca (peserta 

didik) tentang budaya korupsi dan bahayanya budaya korupsi bagi perkembangan 

generasi penerus bangsa. Hal tersebut sangat penting diketahui oleh peserta didik 

sejak awal agar mereka dapat membentengi diri dari perbuatan korupsi. Baik itu 

korupsi dalam skala kecil maupun korupsi besar. Karena dalam usia yang masih 

remaja, mereka cenderung mudah terpengaruh pada hal-hal negatif. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pembuatan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami isi skripsi dan mencari bab atau subbab yang dibutuhkan. 

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bagian, yang masing-masing bagian 

mengandung satu pokok pembicaraan yang berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan 

saling berhubungan. Bab I berisi pendahuluan, adapun subbab yang menyertainya 

antara lain: latar belakang masalah, yang berisi tentang alasan peneliti melakukan 
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penelitian ini, rumusan masalah, yang berisi rincian terhadap permasalahan yang akan 

dibahas supaya tidak terjadi pembahasan yang melebar, selanjutnya tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi landasan teori, sebuah penelitian ilmiah tentu membutuhkan teori 

sebagai pendukungnya. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian wujud 

budaya, pengertian korupsi, dan relasi karya sastra dengan masyarakat. Bab III berisi 

metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, data dan 

sumber data, objek penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik 

analisis data, dan langkah kerja penelitian. Bab IV berisi hasil penelitian dan 

pembahasan, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis wujud budaya korupsi 

dalam novel Sang Koruptor karya Hario Kecik dan bagaimana relasi antara wujud 

budaya korupsi dalam novel dengan realita kehidupan masyarakat. Bab V berisi 

penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan peneliti setelah melakukan 

penelitian ini, kemudian saran bagi pembaca dan saran kepada peneliti selanjutnya. 

Serta pada bagian akhir skripsi juga akan dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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