
UNIT 9 
TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

 

Tujuan Pembelajaran  

 
Setelah Mempelajari Unit 9 Tindak Pidana Korupsi, Anda diharapkan akan dapat: 
1. Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan      

perundang-undangan. 
2. Menjelaskan lembaga penegak hukum pemberantasan dan pencegahan       

korupsi 
 

 

Bagaimana Kabarnya? Semoga kabar baik dan tetap semangat , selanjutnya          
anda akan pelajari unit 9 Tindak Pidana Korupsi. 

1. Tindak Pidana Korupsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 
13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan 

 

Uraian Materi 



ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor).  Dari ke-30 jenis 
tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi Tujuh Tindak Pidana 

Korupsi. 
 

 

Dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, akhirnya dapat diklasifikasikan         
menjadi “hanya” tujuh kelompok, sebagaimana disebut pada awal tulisan.         
Secara lengkap, ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah:  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Link Video 

https://www.youtube.com/watch?v=GaOouSPp7S8 
Dalam video tersebut, dijelaskan kepada kita secara baik tentang definisi          

dari ketujuh tindak pidana korupsi tersebut, kemudian contoh kasus tindak          
pidana korupsi, dan pasal pasal hokum yang terkait dalam memberantas tindak           
pidana korupsi. 

 
 

A. Merugikan Keuangan Negara  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Contoh kasus:  

1) Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh         
pemerintah, setelah selesai tugas belajar ternyata bekerja di sektor         
swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya. 

2) Seorang mahasiwa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai        
oleh negara, tetapi yang bersangkutan drop out dengan alasan tidak          
jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan. 

 
B. Suap-Menyuap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GaOouSPp7S8


 
 

Contoh Kasus 

a. Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa        
baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya         
bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut         
menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima. 

 
 

C. Penggelapan dalam Jabatan  
Contoh Kasus: 
1) Seorang pejabat dengan kekuasaannya    

menerbitkan surat pengalihan balik    
nama barang atas namanya sendiri atau      
orang lain padahal menyalahi prosedur. 

2) Seorang pejabat yang berwenang    
menerbitkan surat penghapusan ganti    
rugi kehilangan mobil dinas di luar jam       
kerja oleh seorang pegawai, padahal     
seharusnya yang bersangkutan harus    
mengganti kehilangan mobil tersebut. 

 
 
 
 

D. Pemerasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh Kasus: 
1) Sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh        

menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam         
PNBP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL institusi         
tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut. 

2) Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan        



imunisasi di Posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk        
menggantikan biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut sudah         
dialokasikan anggarannya dari pemerintah. 

 

 
 

 
 

E. Perbuatan Curang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh kasus pidana korupsi curang: 
1) Seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai        

dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan       
barang. 

2) Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1.700         
Kkal kepada pasien, padahal sebenarnya pasien harus mendapatkan        
2.100 KKal. 

 
Contoh kasus perilaku korupsi curang: 
1) Seorang pasien harus mengantre urutan dalam pemeriksaan dokter,        

seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada keluarga         
yang bekerja di rumah sakit tersebut ia mendapatkan kemudahan         
menempati urutan ke-10. 

2) Seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktik klinik dengan        
menggunakan data yang tidak sebenarnya—hasil manipulasi buatan       
sendiri. 

3) Mahasiswa membuat catatan kecil yang digunakan untuk menyontek        
pada saat ujian. 

 
 
 



 
 
 

F. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contoh kasus 

Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada         
anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan         
keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari          
sang atasan 
 

G. Gratifikasi  
 
“Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah, 

Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Tersebut Diberikan 
Sebagai Akibat Atau Disebabkan Karena Telah Melakukan Atau Tidak 
Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan 

Kewajibannya”. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Link Video 

https://youtu.be/HaiRjz70Knc 
 

Tahukah kita, terkadang kita menganggap hadiah adalah suatu yang netral,          
namun tanpa kita sadari hadiah juga dapat bersifat kepentingan. Artinya hadiah           
dapat digunakan sebagai pemulus dalam mencapai suatu hal yang bersifat          
mnguntungkan diri sendiri maupun oknum tertentu. Untuk lebih jelasnya Anda dapat           
mengakses link video diatas. 
 
Sebenarnya pemberian hadiah adalah hal yang lumrah, namun pemberian hadiah          
menjadi gratifikasi bila di terima Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Pegawai          
Pemerintah Lainnya. Lalu apa saja jenis Gravitasi? Anda dapat mengaksesnya di           
link video dibawah ini 
 

Link Video 
https://www.youtube.com/watch?v=ItxT0grjJvg 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HaiRjz70Knc
https://www.youtube.com/watch?v=ItxT0grjJvg


 
 
 

Bagaimana Sikap Diri? 

 
No Pertanyaan reflektif (pertanyaan 

kepada diri sendiri) 
Jawaban (apakah pemberian cenderung ke arah 

gratifikasi ilegal/suap atau legal) 

1 Apakah motif dari pemberian 
hadiah yang diberikan oleh pihak 
pemberi kepada Anda? 

Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah 
ditujukan untuk memengaruhi keputusan Anda 
sebagai pejabat publik, pemberian tersebut dapat 
dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan 
sebaiknya Anda tolak. 

 
Seandainya ‘karena terpaksa oleh keadaan’ 
gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke 
KPK atau 
jika ternyata instansi tempat Anda bekerja telah 
memiliki kerja sama dengan KPK dalam bentuk 
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) maka 
Anda dapat menyampaikannya melalui instansi 
Anda untuk kemudian dilaporkan ke KPK. 

2 a. Apakah pemberian tersebut 
diberikan oleh pemberi yang 
memiliki hubungan kekuasaan/ 
posisi setara dengan Anda atau 
tidak? Misalnya, pemberian 
tersebut diberikan oleh bawahan, 
atasan atau pihak lain yang tidak 
setara secara kedudukan/posisi 
baik dalam lingkup hubungan kerja 
atau konteks sosial yang terkait 
kerja. 

Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), 
bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut 
diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan 
(sosial). Meskipun demikian, untuk berjaga-jaga 
ada baiknya Anda mencoba menjawab pertanyaan 
2b. 
 
Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara), 
Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan 
mengenai motif pemberian dan menanyakan 
pertanyaan 2b untuk mendapatkan pemahaman 
lebih lanjut. 

 b. Apakah terdapat hubungan 
relasi kuasa yang bersifat 
strategis? Artinya, terdapat kaitan 
berkenaan dengan/menyangkut 
akses ke aset-aset dan kontrol atas 
aset-aset sumber daya strategis 
ekonomi, politik, sosial, dan 
budaya yang Anda miliki akibat 
posisi Anda saat ini 
seperti misalnya sebagai panitia 
pengadaan barang dan jasa atau 
lainnya. 

Jika jawabannya ya, pemberian tersebut patut Anda 
duga dan waspadai sebagai pemberian yang 
cenderung ke arah gratifikasi ilegal. 



 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana korupsi gratifikasi: 
1) Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau melalui         

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)        
hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Gratifikasi yang         
nilainya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa         
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima        
gratifikasi. 

2) Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah),         
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.         
Sanksi yang diterima apabila tidak melaporkan gratifikasi adalah pidana         
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling            
lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000, paling banyak          
Rp1.000.000.000 (UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B). 

3 Apakah pemberian tersebut 
memiliki potensi menimbulkan 
konflik kepentingan saat ini 
maupun di masa mendatang? 

Jika jawabannya ya, sebaiknya pemberian tersebut 
Anda tolak dengan cara yang baik dan sedapat 
mungkin tidak menyinggung. Jika pemberian 
tersebut tidak 
dapat ditolak karena keadaan tertentu maka 
pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan dan 
dikonsultasikan 
ke KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan 
kepastian jawaban mengenai status pemberian 
tersebut. 

4 Bagaimana metode pemberian 
dilakukan? Terbuka atau rahasia? 

Anda patut mewaspadai gratifikasi yang diberikan 
secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang 
bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya 
metode pemberian ini mengindikasikan bahwa 
pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi 
ilegal. 

5 Bagaimana kepantasan/ kewajaran 
nilai dan frekuensi pemberian yang 
diterima (secara sosial)? 

Jika pemberian tersebut di atas nilai kewajaran 
yang berlaku di masyarakat ataupun frekuensi 
pemberian yang terlalu sering sehingga membuat 
orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di 
balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut 
sebaiknya Anda laporkan ke KPK atau sedapat 
mungkin Anda tolak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan (Surat KPK Nomor B 143/01-          
13/01/2013, tentang Himbauan Gratifikasi). Misalnya: 
a. undian, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku secara         

umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 
b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/       

perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait denga        
kedinasan; 

c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau        
kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait          
dengan kedinasan; 

d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang         
diperoleh dari hadiah langsung/tidak terkait dengan tupoksi dari        
pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik        
kepentingan dan kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan           
langsung; 

e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus         
dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat          
sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima       
gratifikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setelah anda mempelajari Tindak pidana korupsi, selanjutnya anda akan         
mempelajari lembaga penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan        
korupsi. 

2. Lembaga penegak hukum pemberantasan dan pencegahan korupsi 
Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan        

dan penang- gulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan,        
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan. 

 
 

 
 

 
 

A. Kepolisian 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian        

Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian di samping berfungsi        
dalam Harkamtibnas, perlindungan dan pengayoman, pelayanan      
masyarakat namun juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan        
penyidikan terhadap semua tindakan pidana. 
 

B. Kejaksaan 
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan        

Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melaku-        
kan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan       
undang-undang, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun        
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah        
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
 

C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan KPK         

mempunyai tugas: 
1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan       

tindak pidana korupsi; 
2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan       

tindak pidana korupsi; 
3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak       

pidana korupsi; 
4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 
5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 

 
 
 



 
 

 
 
 
KPK menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mem- punyai           
kewenangan: 
1) Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak      

pidana korupsi; 
2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak       

pidana korupsi; 
3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana       

korupsi kepada instansi yang terkait; 
4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang        

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 
5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana        

korupsi. 
 
 

D. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 
Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di        

lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibu kota         
kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan        
negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta         
Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap kota madya yang daerah         
hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.        
Pengadilan Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009         
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus       
perkara: 
1) Tindak pidana korupsi; 
2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak          

pidana korupsi; dan/atau 
3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan         

sebagai tindak pidana korupsi. 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Link Video 

https://www.youtube.com/watch?v=GaOouSPp7S8 

 
Dalam melalukan penegakkan hokum terhadap tindak korupsi sangat        

diperlukan Penanganan dan kewenangan bagi aparat penegak hukum.        
Pertanyaannya. Bagaimana Proses penanganan tindak pidana korupsi oleh penegak         
hukum? dan Bagaimana kewenangan dalam proses pengadilan? Temukan jawaban         
tersebut pada link video diatas. 
 

A. Soal 
1. Dibawah ini yang bukan termasuk tindak pidana korupsi adalah 

b. Merugikan keuangan neara 
c. Benturan Kepentingan 
d. Pemerasan 
e. Pencurian 
f. Penggelapan dalam jabatan 

2. Dibawah ini yang bukan termasuk lembaga yang menangani korupsi adalah 
a. KPK 
b. Kepolisian 
c. Kejaksaan 
d. Tentara 

 

Penilaian Pembelajaran  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GaOouSPp7S8


e. Pengadilan tinpikor 
 
 

3. Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi         
di Posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk menggantikan        
biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya          
dari pemerintah. Termasuk tindak pidana korupsi apakah kasus diatas 
a. Merugikan keuangan negara 
b. Suap menyuap 
c. Pemerasan 
d. Gratifikasi 
e. Perbuatan Curang 

4. Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di          
sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima         
menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan          
jika anaknya diterima. 
a. Merugikan keuangan negara 
b. Suap menyuap 
c. Pemerasan 
d. Gratifikasi 
e. Perbuatan Curang 

5. Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada         
anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan         
keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang           
atasan 
a. Merugikan keuangan negara 
b. Suap menyuap 
c. Benturan Kepentingan 
d. Kepentingan dalam Pengadaan 
e. Perbuatan Curang 

 
B. Kunci  

1. E 
2. D 
3. C 
4. E 
5. D 

 

 

Tindak Lanjut Pembelajaran 

 



Setelah melakukan pembelajaran dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan         
benar pada Unit ini, maka Anda dapat melanjutkan pada Unit Kegiatan           
Pembelajaran Berikutnya 
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Daftar Istilah 

 

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi 

PNS : Pegawai Negeri Sipil 

Tipikor            : Tindak Pidana Korupsi 

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak 

PKL : Praktik Kerja Lapangan 

 


