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• Kepala Lab Ilmu Pemerintahan Untirta, juga Ketua Komisi Kerjasama, 
Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Senat Untirta.  

• Menempuh Pendidikan tinggi di Ilmu Politik UI (S1), Ilmu Politik UNDIP 
(S2) dan Graduate School of Global Studies, Doshisha University (S3).

• Meminati kajian politik lokal dan desentralisasi, policy and politics of 
higher education dan politik digital. Menuliskannya di beberapa paper di 
jurnal internasional dan nasional, serta juga menjadi reviewer beberapa 
jurnal. 

• Pernah menjadi Visiting Researcher di Center for Southeast Asian 
Studies (CSEAS) Kyoto University tahun 2008 dan 2011.  Sekarang 
belajar menjadi youtuber (youtube.com/abahhamid) dan blogger 
(abdulhamid.id)







GOVERNMENT 
EFFECTIVENESS INDEX

Perceptions of the quality of public services, 
the quality of the civil service and the 
degree of its independence from political 
pressures, the quality of policy formulation 
and implementation, and the credibility of 
the government's commitment to such 
policies.
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PADAHAL…
KITA ADA DI TAHAP
FINAL PROGRAM 
REFORMASI BIROKRASI
2020 - 2024







SYUKURLAH…
SURVEY INDEKS PERSEPSI
ANTI KORUPSI
MENUNJUKKAN BAHWA
MASYARAKAT KITA
SEMAKIN ANTI KORUPSI









ARTINYA….

• Millenial (<40) adalah generasi pembuka yang lebih anti korupsi.

• Pendidikan berpengaruh terhadap sikap anti korupsi.

• Keterbukaan akses terhadap informasi dan tersedianya berbagai
fasilitas juga mendukung tumbuhnya sikap antikorupsi.

• Terdapat peluang menghasilkan generasi baru anti korupsi di 
Indonesia, ketika generasi muda masuk ke sektor-sektor
publik menggantikan generasi sebelumnya. 



BERARTI…
SELAIN PENGUATAN SISTEM
DAN PENINDAKAN, 
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
SEBAGAI BAGIAN DARI
PENCEGAHAN HARUS
MENDAPAT PORSI SERIUS, DI 
SEMUA JENJANG PENDIDIKAN



MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI 
PRODI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNTIRTA

• Merupakan mata kuliah wajib, menyiapkan
mahasiswa menjadi lulusan yang 
berkarakter anti korupsi.

• Perkuliahan blended learning, paduan
antara materi yang dikembangkan oleh 
Pengampu dan Materi Akademi Anti 
Korupsi. 

• Mahasiswa begitu lulus mata kuliah selain
mendapatkan nilai dari Dosen, juga 
sertifikat dari Akademi Anti Korupsi.







TAPI….

• Pendidikan anti korupsi tidak boleh sekedar menjadi
“mata kuliah” atau “mata pelajaran” yang 
berorientasi nilai yang tinggi, tapi merupakan bagian
integral dari proses pembentukan karakter.

• Pengalaman di nergara maju, pendidikan karakter
untuk hidup “bersih” sebagai sesuatu yang normal, 
terbangun melalui serangkaian aktivitas dalam proses 
pembelajaran semenjak dini. 



KESIMPULAN

üIndividu-individu yang terdidik baik dan 
memiliki sikap anti korupsi akan menjelma
pada saatnya menjadi birokrat anti 
korupsi, polisi anti korupsi, dosen anti 
korupsi,tentara anti korupsi, petani anti 
korupsi, pengusaha anti korupsi, calon
bupati anti korupsi, anggota dpr anti 
korupsi, menteri anti korupsi, dan 
presiden anti korupsi. 

üKeseluruhannya adalah masyarakat dan
bangsa anti korupsi.

üSelesai….


