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Masih maraknya kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat di tingkat Pusat maupun 

Daerah bahkan Desa, menjadikan keprihatinan kita bersama. Karena korupsi bukan saja 

merugikan negara, tetapi juga merugikan rakyat. Milyaran bahkan trilyunan rupiah uang yang 

dikorupsi para oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab sebenarnya sangat dibutuhkan 

negara untuk memberdayakan rakyat agar hidupnya lebih sejahtera dan mandiri. Namun pada 

akhirnya, dana tersebut menjadi hilang sia-sia di tangan pejabat yang serakah dan tidak tahu 

malu. 

Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa mereka korupsi dan tega mengambil uang 

rakyat yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi hak-haknya? 

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, para pelaku korupsi ini umumnya bermasalah 

dengan keluarganya. Artinya, keluarga pelaku korupsi dalam kondisi tidak harmonis dan 

sejahtera. Entah itu terkait dengan ketahanan ekonominya, kurang harmonisnya hubungan 

suami isteri hingga adanya Pria Idaman Lain (PIL) maupun Wanita Idaman Lain (WIL) atau 

tingginya tuntutan hidup anggota keluarga (termasuk isteri). 

Dengan demikian, tidak ada salahnya upaya mencegah korupsi yang terjadi di Indonesia 

dilakukan melalui pendekatan keluarga. Artinya, personil yang akan dilantik untuk menduduki 

jabatan tertentu, terutama pejabat yang menempati posisi strategis seperti Menteri, Gubernur, 

Bupati/Walikota hingga Kepala Desa, perlu dimantapkan ketahanan keluarganya. Bukan sekedar 

kuat dari sisi ekonominya, tetapi juga kuat iman dan takwanya. Lebih dari itu harmonisnya 

hubungan suami isteri dan anaknya, hingga tingginya apresiasi keluarga terhadap tradisi dan 

budaya sendiri yang menghormati kejujuran, kebersamaan dan senasib sepenanggungn. 

Mencegah korupsi melalui keluarga, setidaknya ada tiga langkah yang perlu ditempuh. 

Ketiga langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, keluarga harus dimantapkan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarganya. Pada 

dasarnya setiap keluarga di Indonesia itu memiliki 8 (delapan) fungsi, yakni fungsi keagamaan, 

sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan 

fungsi pembinaan lingkungan. Pelaksanaan 8 fungsi keluarga ini harus seiring dan sejalan 



sehingga tidak bisa hanya dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu sementara fungsi yang 

lain ditinggalkan. 

Kedua, keluarga harus ditradisikan untuk hidup sederhana dan hemat, jauh dari hidup 

foya-foya sehingga pengeluaran dapat ditekan. Dengan pengeluaran yang lebih kecil dari 

penghasilan yang didapat, tentu akan mengurangi nafsu untuk mendapatkan uang dengan cara 

yang tidak wajar (korupsi) karena merasa semua kebutuhannya telah terpenuhi.  

Ketiga, menanamkan budaya malu pada keluarga bila tidak bertindak jujur dan apa 

adanya. Juga menanamkan budaya malu untuk merugikan orang lain, merampas hak-hak orang 

lain serta mengambil keuntungan pribadi yang tidak sewajarnya. Penanaman budaya malu ini 

juga terkait dengan perilaku sosial yang tidak sewajarnya. Misalnya, selingkuh, kumpul kebo, 

mabuk-mabukan, mencuri, menyalahgunakan narkoba, main perempuan, dan sebagainya. 

Selain melalui ketiga langkah tersebut, mencegah korupsi melalui keluarga juga perlu 

dilakukan dengan menanamkan sikap pada seluruh anggota keluarga untuk tidak menuruti setiap 

keinginannya tanpa mempertimbangkan hal itu dibutuhkan atau tidak. Selain itu, setiap anggota 

keluarga terutama suami sebagai kepala keluarga perlu ditanamkan jiwa untuk mencintai produk 

dalam negeri atau produk sendiri yang dari sisi ekonomi pasti harganya lebih murah dengan 

kualitas yang tidak mngecewakan. 

Dalam lingkungan keluarga juga harus dikondisikan untuk mencintai makanan lokal yang 

lebih menyehatkan dan irit biaya. Karena pengeluaran yang kecil sementara penghasilan cukup 

besar, tentu akan mengurangi nafsu untuk korupsi. Terlebih sejak awal dalam keluarga telah 

ditradisikan untuk mensyukuri nikmat apapun yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena 

dengan syukur itu, nikmatnya akan terus ditambah, tanpa harus melakukan korupsi. 

 

Drs. Mardiya 
Ka Bidang Pengendalian Penduduk pada 
Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo  

 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 
 

1.  Nama   :  Drs. Mardiya 

2.  Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

3.  Tempat/Tgl Lahir  :  Kulon Progo/ 20 April 1966 

4.  Pekerjaan/Jabatan  :   ASN/Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas  

PMD Dalduk dan KB Kabupaten kulon Progo 

5.  Agama   :   Islam 

6.  Alamat   :   RT 19,  RW 10,  Karangwetan, Salamrejo, Sentolo, Kulon  

Progo,  Derah Istimewa Yogyakarta 

      Telp/HP   :   087738048525 

7.  Status Perkawinan  :   Kawin 

                   Nama Isteri  :  Rr. Erny Trisusilaningsih, S.Pd 

8.  Riwayat Pendidikan :  a.  SD :  SD Negeri Salamrejo  Lulus Tahun 1980 

       b.  SLTP :  SMP Negeri 1 Sentolo Lulus Tahun 1983 

       c.  SLTA :  SPG Negeri Wates  Lulus Tahun 1986 

       d.  PT :  IKIP Yogyakarta  Lulus Tahun 1991 

9.  Pengalaman Pekerjaan :  a.   Penyuluh KB    Tahun 1993-1999 

       b.   Staf Kantor    Tahun 1999-2007 

       c.   Ka Sub Bid  Advokasi Konseling  KB Tahun 2007-2017 

       d.   Ka Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2017 - skrg 

10.  Prestasi 

a. Penyuluh KB Teladan Nasional Tahun 1998 

b. Juara 1 Nasional lomba Karya Tulis Menyongsong Penduduk Nasional Tahun 1999 

c. Penulis Buku Petunjuk Praktis Cara Memilih Kontrasepsi Terbitan Liberty Tahun 2000 

d. Penerima Cipta Karya Kencana (CKK) dari Ka BKKBN Pusat Tahun 2019 

 



 
 

 

FOTO IDENTITAS DIRI 
 
 
 

 
 


