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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi oleh banyak negara di dunia dan 

khususnya Indonesia [1]. Korupsi yang terjadi mulai dari yang kecil seperti mengurus SIM 

menggunakan calo, sampai skala besar seperti korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) 

yang mencapai milyaran rupiah [1]. Kemudian kasus korupsi yang melibatkan Mantan Mentri dan 

Olahraga dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat [2]. 

Kasus korupsi selanjutnya adalah korupsi yang melibatkan seorang Bupati pada bulan April 2016, 

dengan dakwaan penyalahgunaan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) [3]. 

 Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus korupsi, salah 

satunya membentuk lembaga resmi dan independen yang didirikan, pada tahun 2002 yaitu KPK [4]. 

Berdasarkan Undang Undang No. 30 tahun 2002 KPK bertugas memberantas korupsi secara 

profesional, intensif, dan berkesinambungan [4]. 

 Menurut Undang - Undang No.31 tahun 1999 dan Undang Undang No.22 tahun 2001 pasal 

2, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau 

lembaga, yang menyebabkan kerugian Negara [4] [5]. 

 Dampak yang ditimbulkan korupsi menurut David Bayley (1995) antara lain [6]: 

 Kurangnya efesiensi biaya penyelenggaraan negara karena banyak uang yang diambil 

oleh koruptor 

 Naiknya biaya admintrasi. Orang orang dipaksa membayar lebih mahal dalam 

pengurusan biaya perijinan seperti wajib pajak, memberi sogokan ke instansi tertentu 

 Jika korupsi dalam bentuk ” Komisi” mengakibatkan berkurangnya dana yang akan 

diperoleh masyarakat untuk meningkatkan kesejateraan mereka. 

 Dapat berpanguruh buruk untuk pejabat pemerintahan karena korupsi mampu 

menggugurkan nilai -  nilai sopan santun dan kejujuran. 

 Korupsi mampu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
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Menurut Andi Hamzah (2005: 249), pemberantasan korupsi dibagi menjadi tiga yaitu 

”Prevention, Public Education dan Punishment. Prevention adalah pencegahan korupsi. Public 

Education pendidikan ke masyarakat untuk mengindari sikap sikap korupsi, dan  Punishment adalah 

hukuman bagi pelanggar tindak korupsi [6]. 

Sedangkan menurut KPK, pemberantasan korupsi dibagi menjadi dua yaitu tindakan represif 

dan tindakan preventif. Tindakan represif  artinya tindakan korupsi diproses menggunakan undang 

undang dan hukuman yang berlaku. Tindakan preventif  artinya mengatasi korupsi melalui 

pendidikan dan pemahaman nilai anti korupsi di sekolah [[7]. 

Tingkat korupsi di Indonesia saat ini tergolong sangat tinggi, puncaknya terjadi pada tahun 

2013. Meskipun di tahun berikutnya mengalami penurunan namun jika dibandingkan dengan Negara 

Negara di Asia Tenggara, korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Berikut data yang dirilis KPK 

per tanggal 30 Juni 2016 [8]. 
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Tabel 1. 1 Korupsi Bersdasarkan Jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Sumber: http://www.kpk.go.id/ 

No Berdasarkan Jabatan  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Jumlah 

kasus 

1 Anggota DPR dan DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 9 19 18 119 

2 Kepala Lembaga Kementrian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 9 3 1 24 

3 Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

4 Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

5 Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 3 4 0 17 

6 Walikota/Bupat dan Wakil 0 0 3 0 6 5 4 3 3 3 12 4 1 50 

7 Eselon I/II/III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 2 7 6 129 

8 Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 3 1 14 

9 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 16 18 14 142 

10 Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 8 5 14 67 

  4 23 29 27 55 45 65 38 49 59 61 63 55 573 

http://www.kpk.go.id/
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Tabel 1. 2 Korupsi Berdesarkan Jenis Perkara 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.kpk.go.id/ 

 

 

 

 

 

No Berdasarkan Jenis Perkara  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Jumlah 

kasus 

1 Pengadaan Barang dan Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 14 6 148 

2 Perijinan  0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 5 1 0 19 

3 Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 38 262 

4 Pungutan  0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 1 1 21 

5 Penyalahgunaan Anggaran  0 0 5 3 10 8 5 5 3 0 4 2 0 44 

6 TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 1 1 15 

7 Merintangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5 

  2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 46 514 

http://www.kpk.go.id/
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Tabel 1. 3 Korupsi Berdasarkan Instansi 

 

 

 

 

Sumber: http://www.kpk.go.id/ 

 

 

No Berdasarkan Instansi 2004 2005 2006 2007 2008 20009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Jumlah 

Kasus 

1.  Kementrian dan lembaga  1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 26 21 21 225 

2. Pemerintah provinsi 1 1 9 2 5 4 0 3 13 4 11 18 11 82 

3. Pemerintah kabupaten / kota 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 19 10 2 109 

4.  DPR dan DPRD 0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 2 3 7 46 

5. BUMN atau BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 0 5 5 32 

6. Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 20 

  p2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 46 514 

http://www.kpk.go.id/
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Data yang dirilis KPK semakin diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan sebuah 

organisasi non- pemerintahan yaitu Transparency Internasional, yang menempatkan Indonesia 

sebagai Negara paling korup di Dunia dengan Indeks Presepsi Korupsi (IPK) tahun 2015 sebesar 2,2 

dari skala 0 sampai 10. 0 artinya Negara sangat korup dan 10 Negara sangat bersih [5].  

Hasil survey Transparency Internasional juga menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 

159 Negara yang disurvei. IPK merupakan cerminan dari presepsi masyarakat Internasional ataupun 

Nasional yang dilakukan setiap tahun [5]. 

Untuk mengukur IPK menggunakan dua dimensi yaitu perspesi dan pengalaman. Persepsi 

yaitu fakta yang dilihat masyarakat tentang korupsi di suatu Negara, dan di Indonesia cenderung 

meningkat dari tahun 2013 sampai 2015. Sedangkan pengalaman cederung menurun karena saat ini 

masyarakat lebih idealis untuk membenci korupsi tetapi tidak di terapkan di kehidupan sehari hari 

[9]. 

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa jika hanya KPK saja yang melakukan, harus 

ada kerjasama dari berbagai pihak khusunya masyarakat, dengan memberikan edukasi pentingnya 

menjaga nilai - nilai anti korupsi. Edukasi yang dilakukan tidak hanya mengundang para ahli untuk 

diskusi secara terbuka saja, tetapi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, 

khususnya game. 

Negara Indonesia merupakan pasar game terbesar kedua di Asia Tenggara dengan 

pertumbuhan Investasi mencapai 47 persen, dan nilai keuntungan mencapai US$ 321 juta. Tetapi 

hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan perilaku industri game lokal di Indonesia, karena industri 

lokal hanya menguasai 10 persen market share developer [10]. Pada tahun 2017 pasar game 

Indonesia naik menjadi USD 900 juta atau naik 200 persen setiap tahunnya, dan angka ini merupakan 

angka tertinggi di Dunia, dan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan game Indonesia adalah 

Compand Annual Growth Rate (CAGR). CAGR sendiri dianggap lebih relevan untuk mengukur 

pertumbuhan dunia ekonomi kreatif di negara negara maju [11]. 

 



7 

 

 

 

Berikut ini beberapa aplikasi game yang pernah dibuat untuk pengenalan nilai - nilai anti 

korupsi antara lain: 

a. Game Anti Korupsi  

Game yang diproduksi oleh Lavaro Indonesia pada 30 Desember 2014 dengan ukuran 

18 MB ini merupakan game anti korupsi, yang menggunakan figure Walikota 

Semarang Hendrar Prihadi sebagai karakternya. Alasan dipilihnya Hendrar Prihadi 

karena beliau kepala daerah yang paling banyak melaporkan gratifikasi pada tahun 

2014 [12]. Cara bermain game ini cukup mudah pemain tidak boleh menginjak uang 

di sepanjang jalan permainan. 

 

        

Gambar 1. 1 Game Anti Korupsi 

b. Game Tangkap Koruptor  

Game dengan genre endless running ini merupakan game yang dibuat oleh 

Mahasiswa Universitas Negeri Surakarta yang dirilis pada tahun 2015. Cara bermain 

game ini pemain harus berlari mengejar tikus yang kabur membawa uang, untuk 



8 

 

 

 

menambah kecepatn berlari pemain harus mengumpulkan berkas. Dan untuk bisa 

membunuh tikus pemain bisa melempar palu [13]. 

  

  

Gambar 1. 2 Game Tangkap Koruptor 

c. Game GraTis (Gratifikasi) 

Game bergenre Visual Novel yang dirilis KPK pada tahun 2016 ini, mengajak 

pengguna mengalami peristiwa gratifikasi dan langkah yang harus diambil. Dalam 

penyajian cerita dilengkapi animasi sebagai media informasi. Permainan game ini 

bertujuan untuk mengenalkan dan mencegah perilaku korupsi [14] 

 

Gambar 1. 3 Game GraTis (Gratifikasi) 

d. Game Mr. Corrupt 

Game bergenre santai yang diproduksi Yoood Studio ini memiliki cara bermain yang 

cukup mudah, pemain hanya perlu menghindari benda benda yang berjatuhan dari 

atas. Di permainan ini tersedia 3 nyawa yang bisa dimanfaatkan [15]. 
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Gambar 1. 4 Game Mr. Corrupt 

e. Game Mr. Corrupt Vs Arjun 
Game produksi Yoood Studio dengan genre santai, memiliki cara bermain cukup 

mudah, pemain harus memanah sebanyak banyaknya koruptor yang mengambil uang 

rakyat. Tantangan dalam permainan ini adalah waktu. 

 

 

 

Gambar 1. 5 Game Mr. Corrupt Vs Arjun 
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f. Game Hantam Koruptor 

Game genre arcade yang diproduksi oleh Dewata Gunz ini memiliki banyak tipe 

permainan, salah satunya adalah pemain harus memukul setiap koruptor yang muncul 

dari lubang. 

  

Gambar 1. 6 Game Hantam Koruptor 

g. Game Tap Koruptor 

Game genre RPG yang memiliki cara bermain sederhana, tugas pemain harus 

memukul setiap koruptor yang muncul (tap), ketika bermain pemain juga akan 

dibantu karakter lain seperti hansip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7 Game Tap Koruptor 
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h. Game Kejar Para Koruptor 

Game yang dirilisi oleh Hi Games ini bergenre arcade. Cara bermain game kejar para 

koruptor, pemain harus memukul koruptor yang berlari mencari uang didalam 

gedung. Semakin banyak koruptor yang terbunuh maka kecepatan berlari koruptor 

akan semakin cepat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 8 Game Kejar Para Koruptor 

Sebelum dimulainya pembuatan game tersebut penulis melakukan survei pre test 

yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan responden mengenai kasus 

korupsi di Indonesia dan cara penaganan seperti apa yang responden ketahui, serta 

pengemasan game seperti apa yang mereka inginkan sehingga game ini nantinya akan tepat 

sasaran dan informasi yang disampaikan bisa diterima oleh responden. Berikut hasil dari pre 

test yang dilakukan oleh penulis 

Penulis memberikan pertanyaan mengenai paltform yang sering digunakan untuk 

bermain game dan hasil penelitian bisa dilihat pada gambar 1.9 

 

Gambar 1. 9 Data Responden Berdasarkan Platform Yang Di Pakai Saat Bermain Game 

83%

10%
4%3%

1. Platform apa yang biasa Anda gunakan 
untuk bermain game?

Mobile Game 25 Pc Game 3
Console Game 1 Handled Game 1
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Dari total 30 responden sebanyak 25 orang terbiasa bermain game menggunakan 

gadget dengan alasan, bermain game menggunakan handphone lebih mudah dibawa kemana 

mana, sedangkan sebanyak 3 orang lebih menyukai bermain game dengan PC, dan masing 

masing 1 orang memilih bermain game menggunakan console dan handled game.  

Gambar di bawah ini merupakan hasil yang diperoleh ketika penulis memberikan 

pertanyaan kebiasaan ketika bermain game 

 

Gambar 1. 10 Data Responden Berdasarkan Kebiasaan Bermain Game 

Hasil penelitian tersebut dari total 30 responden sebanyak 13 orang menjawab 

bermain game satu hari lebih dari satu kali, kemudian sebanyak 9 orang menjawab bermain 

game satu hari sekali, lalu 6 orang menjawab bermain game satu minggu tiga kali dan 2 

orang menjawab bermain game. 

Penulis mengajukan pertanyaan tentang genre yang sering dimainkan, dan hasilnya sebagai 

berikut. 

43%

30%

20%

7%

2. Seberapa sering anda bermain game?

1 hari lebih dari satu kali
13

1 hari satu kali 9

1 minggu tiga kali 6
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Gambar 1. 11 Data Responden Berdasarkan Genre Game yang Sering Dimainkan 

Diagram di atas merupakan hasil penelitian dari 30 responden, sebanyak 15 orang sering 

bermain game genre arcade, 10 orang bermain game dengan genre strategi, untuk orang 

yang bermain game genre RPG dan simulasi masing masing sebanya 3 orang dan 2 orang. 

Karakter yang lebih disukai respoden ketika bermain game dapat dilihat pada tabel 1.7 

berikut ini: 

 

Gambar 1. 12 Data Responden Berdasarkan Karakter Yang Disukai Saat Bermain Game 

Hasil penelitian dari diagram diatas adalah sebanyak 22 orang atau 73% lebih 

menyukai karakter kartun ketika bermain game, sebanyak 5 orang atau 17 % lebih menyukai 

50%

10%
7%

33%

3. Genre game apa yang biasa anda main 
kan ?

Arcade 15 RPG 3 Simulasi 2 Strategi 10

73%

17%

3% 7%

4. Karakter seperti apakah yang anda sukai ketika 
bermain game

Kartun 22 Realis 5 Anime (Jepang) 1 Minimalis 2
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karakter realis saat bermain game, 2 orang menyukai karakter minimalis, dan 1 orang lebih 

menyukai karakter anime saat bermain game. 

Gameplay yang sangat disukai oleh responden ketika bermain game dapat dilihat pada 

gambar 1.13 berikut 

 

Gambar 1. 13 Data Responden Gameplay Yang Disukai Saat Bermain Game 

Hasil penelitian dari 30 responden antara lain sebanyak 63 % atau 19 orang menjawab 

menyukai gameplay arcade, 23 % atau 7 orang menyukai jenis game action, masing-masing 

2 orang lebih menyukai jenis game RPG dan simulasi. 

Pertanyaan keenam bertujuan untuk mengetahui pendapat responden jika game digunakan 

sebagai media pembelajaran, dan hasil penelitian dapat dilihat dari diagram di bawah ini: 

63%7%

23%

7%

5. GAMEPLAY SEPERTI APAKAH YANG ANDA 
SUKA ?

Arcade 19 RPG  2 Action 7 Simulasi 2
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Gambar 1. 14 Data Pendapat Responden Jika Game Digunakan Sebagai Media Pembelajaran 

Hasil penelitian dari pertanyaan diatas sebanyak 63 % responden sangat setuju jika 

game digunakan sebagai media pembelajaran anti korupsi, dan sebanyak 37 % responden 

hanya menyatakan setuju saja jika game digunakan sebagai media pembelajaran. 

Hasil penelitian tentang pernah atau tidaknya responden bermain game edukasi dapat dilihat 

pada tabel 1.10 di bawah ini: 

 

Gambar 1. 15 Data Responden Pernah atau Tidaknya Bermain Game Edukasi 

Hasil penelitian dari pertanyaan tersebut adalah sebanyak 53% atau 16 responden 

menjawab tidak pernah bermain edukasi, dan ini artinya penulis memiliki peluang untuk 

membuat game edukasi sebagai media pembelajaran anti korupsi, kemudian sebanyak 34% 

63%

37%

0%0%

6. APAKAH PENDAPAT ANDA JIKA GAME 
DIGUNAKAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ?

sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju

13%

34%

53%

0%

53%

7. Apakah anda pernah bermain game edukasi ? 

sangat pernah 4 pernah 10 tidak pernah 16 sangat tidak pernah 0
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atau 10 orang menjawab pernah bermain game edukasi, lalu 13% atau 4 orang menjawab 

sangat pernah bermain game edukasi. 

Untuk menguji pengetahuan responden tentang kasus korupsi di Indonesia, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 16 Data Pengetahuan Responden Tentang Korupsi di Indonesia 

Hasil penelitian pertanyaan di atas menunjukan sebanyak 73% atau 22 responden 

mengetahui tentang kasus korupsi di Indonesia, sebanyak 17% atau 5 orang menjawab tidak 

tahu tentang kasus korupsi apa saja yang ada di Indonesia, dan sebanyak 10% menjawab 

sangat tahu, hal ini menunjukan bahwa rata rata responden sudah tahu dan memahami 

tentang berbagai macam kasus korupsi, sehingga akan lebih memudahkan penulis dalam 

menjabarkan ke sebuah game. 

Setelah memberikan pertanyaan tentang pengetahuan korupsi, penulis memberikan 

pertanyaan kasus korupsi yang diketahui responden, dan hasilnya sebagai berikut 

10%

73%

17%

0%

17%

8. APAKAH ANDA MENGETAHUI TENTANG 
KASUS KORUPSI YANG ADA DI INDONESIA?

sangat tahu 3 tahu 22
tidak tahu 5 sangat tidak tahu 0
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Gambar 1. 17 Data Responden Tentang Korupsi Yang Mereka Tahu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab kasus 

korupsi yang mereka tahu adalalah e-ktp sebanyak 48% atau 15 orang, sedangkan yang lain 

menjawab kasus korupsi yang lain seperti, Hambalang sebesar 8 orang, impor daging sapi 2 

orang, tindak pidana pencucian uang 1 orang, korupsi penyuapan ketua KPK 1 orang, korupsi 

pembangunan jalan tol 1 orang, dengan hasil ini menunjukan bahwa rata-rata responden 

sudah mengetahui korupsi di Indonesia, tetapi hanya korupsi yang saat ini sering di 

tayangkan di televisi saja yaitu e-ktp, lebih dari itu mereka kurang memahami, bahkan 

mereka juga tidak tahu hukuman pidana dan denda yang harus di bayarkan jika seseorang 

terkena korupsi. 

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan ke respoden apakah pernah bermain game anti 

korupsi, dan hasil penelitian dapat dilihat dari gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1. 18 Data Responden Tentang Pernah Bermain Game Anti Korupsi atau Tidak 

48%

26%

7%
3%

7%
3%3%3%

9. Apa saja kasus korupsi yang anda ketahui 
? e-ktp 15

hambalang 8

impor daging sapi 2

tindak pidana pencucian
uang 1
korupsi penyuapan ketua
kpk 2
korupsi pembangunan
jalan tol 1

3%

7%

83%

7%

10. Apakah anda pernah bermain game 
tentang anti korupsi sebelumnya ?

sangat pernah 1

pernah 2

tidak pernah 25

sangat tidak pernah 2
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Hasil penelitian diagram di atas yaitu sebanyak 83 % atau 25 orang responden menjawab 

tiadak pernah bermain game anti korupsi, yang artinya bahwa penulis memiliki kesempatan 

untuk mengenalkan game anti korupsi sebagai media pembelajaran peluangnya sangat besar, 

kemudian responden yang lain masing masing 7% menjawab pernah dan sangat tidak pernah, 

dan 3% menjawab sangat pernah. 

Selanjutnya penulis ingin mengetahui pendapat respoden jika pembelajaran anti korupsi 

dibuat melalui game, dan hasil penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1. 19 Data Pendapat Responden Jika Pembelajaran Anti Korupsi dibuat Melalui Game 

Hasil penelitian diagram di atas yaitu sebanyak 50% responden atau 15 orang 

masing-masing menjawab sangat setuju dan setuju, sedangkan pilihan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju tidak ada yang memilih sehingga memiliki persentase 0%. 

Setelah meilhat dan memainkan beberapa game anti korupsi dan melakukan survei 

pre test, penulis ingin membuat game yang memilki fungsi serupa, namun dengan 

pengemasan yang berbeda untuk pengenalan nilai nilai anti korupsi, dimana akan diberikan 

informasi mengenai kasus korupsi pada game tersebut. 

 

 

50%50%

0% 0%

11. Bagaimana pendapatmu jika 
pembelajaran anti korupsi dibuat 

menjadi game?

sangat setuju 15 setuju 15 tidak setuju 0 sangat tidak setuju 0
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1.2 Rumusan Masalah  

a. Bagaimana memformulasikan game anti korupsi yang menarik bagi anak muda saat ini? 

b. Bagaimana konsep reward and punishment yang mendorong anak muda memainkan game 

ini? 

c. Bagaimana menghasilkan game multiplatform untuk memperluas pemanfaatan game? 

d. Bagaimana dampak dari implementasi game anti korupsi di kalangan anak muda? 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Membuat formulasi game anti korupsi yang menarik bagi anak muda saat ini 

b. Menghasilkan konsep reward and punishment yang mendorong anak muda memainkan game 

ini 

c. Mengetahui mekanisme menghasilkan game multiplatform untuk memperluas pemanfaatan 

game 

d. Melihat dampak dari implementasi game anti korupsi di kalangan anak muda 


