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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Sosiologi Korupsi merupakan mata kuliah terapan yang 

berisi kajian tentang fenomena korupsi di berbagai ranah kehidupan 

masyarakat yang akan dibahas melalui pemahaman sosiologi.  Topik-topik 

yang menjadi kajian dalam mata kuliah ini cukup beragam, mulai dari 

definisi, konsep dan pengertian korupsi ditinjau dari berbagai perspektif dan 

disiplin. Sejarah dan perkembangan korupsi di berbagai negara, fungsi 

korupsi hingga kaitan antara struktur sosial dan nilai-nilai sosial dalam 

hubungannya dalam perilaku atau tindakan korupsi juga dibahas dalam mata 

kuliah ini. Melalui pembahasan tentang mekanisme perubahan dan 

transformasi serta strategi sosial menuju masyarakat bebas korupsi, 

diharapkan dapat membuka mata dan hati mahasiswa untuk dapat 

mengurangi atau bahkan mencegah tindak korupsi yang tengah menggejala di 

masyarakat.  
Mata kuliah Sosiologi Korupsi terdiri atas 9 modul. Pada Modul 1 

dibahas tentang ruang lingkup korupsi, yang di dalamnya membahas tentang 
pengertian korupsi dan cabang ilmu sosial yang mempelajari korupsi.         
Modul 2 membahas tentang beberapa konsep sosiologi dalam memahami 
fenomena korupsi, topik tentang ketertiban sosial dan stratifikasi sosial serta 
kaitan keduanya dengan tindak korupsi akan dibahas secara mendalam. 
Kajian-kajian tentang korupsi yang berkaitan dengan ciri-ciri dan tipologi 
korupsi serta persepsi masyarakat tentang korupsi akan dibahas dalam          
Modul 3 Berikutnya pada Modul 4 materi tentang sejarah korupsi dari masa 
ke masa dibahas secara mendalam. Mulai dari sejarah korupsi pada masa 
sebelum Masehi, Yunani Kuno, Romawi Kuno, di Eropa dan korupsi di 
benua Afrika dan Asia. Selain itu, dibahas pula sejarah korupsi di Indonesia. 

Pembahasan secara teoretis akan dibahas dalam Modul 5, 6, dan 7. Untuk 
Modul 5 pembahasan akan terfokus pada bagaimana perspektif sosiologi 
makro dalam membahas korupsi, dengan tokoh-tokohnya Talcott Parson, 
Robert K. Merton, Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf. Sedangkan 
pembahasan perspektif sosiologi mikro tentang korupsi akan dibahas pada        
Modul 6. Pembahasan korupsi dilihat dari perspektif struktural dan kultural 
akan dibahas secara mendalam pada Modul 7. 
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Dalam Modul 8 materi fenomena korupsi dalam Negara Bangsa 
Indonesia akan dibahas dengan subbahasan tentang fenomena korupsi dalam 
berbagai rezim pemerintahan di Indonesia dan subbahasan tentang kebijakan 
desentralisasi dan peluang terjadinya korupsi. Pembahasan terakhir dari mata 
kuliah ini adalah Modul 9 yang membahas tentang transformasi sosial 
menuju masyarakat bebas korupsi, di mana di dalamnya akan dibahas tentang 
pendekatan transformasi sosial dan kaitannya untuk terwujudnya masyarakat 
bebas korupsi. 

 
Selamat Belajar, Semoga Sukses! 
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