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SELASA PON, 25 OKTOBER 2016 

(23  SURA 1950)

'Z PT B erperan Strategis Atasi Korupsi
YOGYA (KR) - Perguruan tinggi (PT) dinilai 

memiliki peran strategis dalam mendukung 
upaya pemberantasan korupsi. Karena PT 
memiliki Sumber Daya Masyarakat (SDM) 
yang memadai. Jika dioptimalkan dengan baik, 
akan berperan signifikan dalam pemberantas
an korupsi.

Kesimpulan itu mengemuka lewat pemba
hasan Anti Corruption Summit II yang di
adakan Fakultas Hukum UMY, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat 
Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Senin 
(24/10) di Gedung AR Fachrudi n A UMY. Dalam 
kegiatan tersebut sekaligus dipaparkan presen
tasi untuk peserta terpilih call for papers Anti 
Corruption Summit 2016 dengan tema serupa.

Dosen FH Universitas Hasanuddin Dr 
Zulkifli Aspan SH MH dalam papemya menga
takan PT dapat berperan dengan menerapkan 
’kurikulum antikorupsi’. Kurikulum ini se
belumnya telah diterapkannya di Universitas 
Hasanuddin, Makassar. Menurutnya, kuriku
lum antikorupsi tidak hanya memuat mata ku
liah antikorupsi yang selama ini diajarkan di 
Fakultas Hukum, akan tetapi juga dibantu de

ngan berdirinya ’Klinik Anti-korupsi’.
“Ke depannya, kurikulum anti-korupsi ini 

tidak hanya diterapkan di Fakultas Hukum sa
ja, namun juga diterapkan di semua fakultas,” 
tandas Zulkifli. Karena isu korupsi juga berkait
an dengan ilmu lainnya. Mahasiswa lintas fakul
tas perlu diberikan pemahaman tentang isu anti 
korupsi, pencegahan dan penindakannya.

Zulkifli juga mengusulkan perlunya pemben
tukan ’protokol antikorupsi’ yang diberlakukan 
di internal universitas. “Protokol anti korupsi 
ini menjadi pedoman yang mengikat secara in
ternal terhadap setiap kegiatan dan kebutuhan 
universitas, termasuk pengadaan barang dan 
jasa di universitas yang rentan praktik KKN,” 
tambahnya.

Sedang Dosen FH USU Medan Aflah Lubis SH 
MHum menyerukan semangat generasi muda 
dalam memberantas tindak pidana korupsi 
harus dibangkitkan. “Khusus kepada generasi 
muda sebagai anggota masyarakat juga harus 
berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di 
negeri ini,” paparnya. Untuk itu Aflah menekan
kan pendidikan sejak dini sangat penting dalam 
pencegahan tindak pidana korupsi. (Fsy)-c


