BAB II
BENTUK-BENTUK / TINDAKAN YANG DIANGGAP SEBAGAI
PERBUATAN KORUPSI

A. KORUPSI YANG BERKAITAN DENGAN KERUGIAN NEGARA
1. MELAWAN HUKUM UTUK MEMPERKAYA DIRI DAN DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971.
Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 :
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan
dendan peling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di jatuhkan. 8
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2. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK MENGUNTUNGKAN
DIRI DAN DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali
termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971.
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 : (UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesemptan atau saran
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah)”

B. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN SUAP-MENYUAP
1. MENYUAP PEGAWAI NEGERI
Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun
2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1, dan Pasal 209 ayat (1) angka 2
KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan
dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahu 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang
kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001: (UU No. 20 Tahun2001)
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(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. MEMBERI

HADIAH

KEPADA

PEGAWAI

NEGERI

KARENA

JABATANNYA.
Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1
ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang
kemudian dirubah rumusannya pada UU No. 31 Tahun 1999.
Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada
jabatannya atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling
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lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah). 9

3. PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP
Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan
Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf
a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

4. PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001
berasal dari Pasal 419 angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1
ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999
sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU
No. 20 Tahun 2001.
Pasal 12 huruf a, dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001 ;
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

9
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paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau
janji atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan jabatannya ;
b. 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 ;

5. PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAH YANG BERHUBUNGAN
DENGAN JABATANNYA
Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418
KUHP yang dirumuskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3
Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana
Korupsi, yang dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut
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diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan
jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau
janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

6. MENYUAP HAKIM
Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal
dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai
Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 20
Tahun 2001.
Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk mempenagruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili.

7. MENYUAP ADVOKAT
Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal
210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak
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Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali dalam pada UU No. 20
Tahun 2001.
Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan

menjadi

advokat untuk menghadiri sidangpengadilan dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat

atau pendapat

yang

akan diberikan

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan
untuk diadili

8. HAKIM DAN ADVOKAT MENERIMA SUAP
Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001
berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirumuskan
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31
Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan
kembali dalam pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 6 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
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dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

9. HAKIM MENERIMA SUAP
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai
Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20
Tahun 2001.
Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk
diadili ;

10. ADVOKAT MENERIMA SUAP
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai
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Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20
Tahun 2001.
Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat
yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan
kepada pengadilan untuk diadili ;

C. KORUPSI

YANG

BERKAITAN

DENGAN

PENGGELAPAN

DALAM JABATAN
1. PEGAWAI

NEGERI

YANG

MENGGELAPKAN

UANG

ATAU

MEMBIARKAN PENGGELAPAN
Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 bersal dari Pasal 415
KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971,
dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang
kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
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“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
banyak 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang
selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang
atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

2. PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU UNTUK PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI
Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416
KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971,
dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang
kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus
untuk pemeriksaan administrasi.”
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3. PEGAWAI NEGERI MERUSAKKAN BUKTI
Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3
Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana
Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja :”
a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau tidak dapat dipakai
barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena
jabatannya ;

4. PEGAWAI NEGERI MEMBIARKAN ORANG LAIN MERUSAKKAN
BUKTI
Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3
Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana
Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun2001.
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Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah), pegawai atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja :”
b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar tersebut
;

5. PEGAWAI NEGERI MEMBANTU ORANG LAIN MERUSAKKAN BUKTI
Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3
Tahun 1971, dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang
kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja :”
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c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

D. KORUPSI

YANG

BERKAITAN

DENGAN

PERBUATAN

PEMERASAN
1. PEGAWAI NEGERI MEMERAS
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 423 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) hruf c UU No. 3
Tahun 1971, dan Pasal 2 UU N. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana
Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :”
e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau
dengan

menyalahgunakan

kekuasaannya

memaksa

seseorang

memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

2. PEGAWAI NEGERI MEMERAS PEGAWAI NEGERI YANG LAIN
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 425 angka 1 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun
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1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No.
20 Tahun 2001.
Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
‘Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :”
f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran
kepada peagwai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada
kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain
atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui
bahwa hal tersebut bukan merupakan utang ;

3. PEGAWAI NEGERI MEMERAS
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun
1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No.
20 Tahun 2001.
Pasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :”
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g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan
barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui
bahwa hal tersebut bukan merupakan utang ;

E. KORUPSI

YANG

BERKAITAN

DENGAN

PERBUATAN

CURANG
1. PEMBORONG BERBUAT CURANG
Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal
dari Pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak
Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan
bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan
perang ;
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2. PENGAWAS PROYEK MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG
Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal
dari Pasal 387 ayat (2) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak
Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No 20 Tahun 2001.
Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf a ;

3. REKANAN TNI / POLRI BERBUAT CURANG
Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal
dari Pasal 388 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 tahun 1999, sebagai Tindak
Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
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c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan
negara dalam keadaan perang ;

4. PENGAWASAN REKAAN TNI / POLRI BERBUAT CURANG
Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal
dari Pasal 388 ayat (2) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak
Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun
20001.
Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) :
d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf c.

5. PENERIMAAN BARANG TNI / POLRI MEMBIARKAN PERBUATAN
CURANG
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Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan
Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan
curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

6. PEGAWAI NEGERI MENYEROBOT TANAH NEGARA SEHINGGA
MERUGIKAN ORANG LAIN
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001berasal dari
Pasal 425 angka 3 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun
1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada
UU No.20 Tahun 2001.
Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :”
h.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya
terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya
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bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan ;

F. KORUPSI

YANG

BERKAITAN

DENGAN

BENTURAN

KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
1. PEGAWAI NEGERI TURUT SERTA DALAM PENGADAAN YANG
DIURUSNYA
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 435 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3
Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana
Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
i.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung atau tidak
langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus
atau mengawasinya.
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G. KORUPSI YANG BERKAITAN DENGAN GRATIFIKASI
1. PEGAWAI NEGERI MENERIMA GRATIFIKASI DAN TIDAK LAPOR
KPK
Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan
Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan
oleh penerima gratifikasi.
b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atu pidana paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
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(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku,
jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib
menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam

ayat

(3)

diatur

dalam

Undang-Undang

tentang

Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu :
1. MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI
Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi
pada Pasal 21 merupakan bentuk pemidanaan yang dimuat pada UU No. 31
Tahun 1999.
Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan
secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi
dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

Universitas Sumatera Utara

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2. TERSANGKA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI
KEKAYAANNYA
Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi
pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU
No. 31 Tahun 1999.
Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35,
dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang
seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang
diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
tersangka.”
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3. BANK YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN REKENING
TERSANGKA
Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU
No. 31 Tahun 1999.
Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35,
dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang
pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta
keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau
terdakwa.
(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Gubernur

Bank

Indonesia

berkewajiban

memenuhi

permintaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3
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(tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara
lengkap.
(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk
memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga
hasil dari korupsi.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak
diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidikan, penuntut umum,
atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

4. SAKSI ATAU AHLI YANG TIDAK MEMBERI KETERANGAN ATAU
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU
Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi
pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999.
Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan
Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
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(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali
ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri, atau suami, anak dan cucu
dari terdakwa.
(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan
disetujui secara tegas oleh terdakwa.
(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat
memberi keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

5. ORANG

YANG

MEMBERIKAN

MEMEGANG

KETERANGAN

RAHASIA
ATAU

JABATAN

MEMBERI

TIDAK

KETERANGAN

PALSU
Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi
pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999.
Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan
Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
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“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat
atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang
menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

6. SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR
Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi
pada Pasal 24 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999.
Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang
lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut
nama atau alamt pelapor, atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan
dapat diketahuinya identitas pelapor.
(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.
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