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Panduan Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi adalah sebutan bagi tindakan dan sistem yang merugikan negara. Korupsi memiliki
efek yang sangat menghancurkan perekonomian, merusak integritas sebuah negara, dan
menurunkan sistem pendidikan serta pelayanan kesehatan sehingga tidak lagi memadai bagi
masyarakat. Tapi sebetulnya, praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan. Praktik
korupsi juga sering ditemukan di dalam lingkungan sekolah, mulai dari menyontek, berbohong,
melanggar peraturan sekolah, terlambat datang, sampai mencuri atau menggelapkan uang.
Karena itulah, korupsi harus ditanggulangi dari sejak masa sekolah.

Pendidikan Antikorupsi untuk Siswa bertujuan mengajak siswa untuk melakukan pencegahan
korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Buku ini berisi pedoman penanaman nilai-nilai
pendidikan antikorupsi sejak dini di lembaga pendidikan. Buku ini juga memperkenalkan apa itu
korupsi, mengapa korupsi timbul, bentuk, dan akibatnya bagi masyarakat. Pendidikan
Antikorupsi untuk Siswa akan sangat membantu siswa dalam memahami bahaya korupsi dan
mengetahui cara menghindari praktik korupsi di dalam lingkungan sekolah dan kehidupan
sehari-hari.
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Keunggulan produk:

    -  Mengangkat topik penting dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh remaja.
    -  Memperkenalkan dan memberi pemahaman yang jelas tentang apa itu korupsi, mengapa
korupsi timbul, dan bentuk serta akibatnya bagi masyarakat
    -  Memberikan pelajaran antikorupsi dari sejarah yang telah terjadi.
    -  Berisi penjelasan mengenai institusi antikorupsi serta sejarahnya di Indonesia.
    -  Memberikan contoh pengamalan dan panutan antikorupsi di dunia nyata oleh tokoh-tokoh
terkenal dan masyarakat umum serta kisah-kisah inspiratif.
    -  Memberikan pemahaman mengenai perilaku antikorupsi yang dapat diterapkan dalam
keseharian oleh siswa.

Spesifikasi:

    -  Kode Buku : 3083700550
    -  Pengarang: YUGHA ERLANGGA 
    -  Tahun: 2014 
    -  ISBN: 9786027596610
    -  Lebar Buku : 21 cm
    -  Tinggi Buku : 14.5 cm
    -  Tebal Buku : 112 hlm
    -  Berat Buku : 138 Gram
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