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RUANG LINGKUP KORUPSI

Pendidikan Anti Korupsi



PENGERTIAN 

TENTANG

KORUPSI



TERMINOLOGI KORUPSI

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” 
(Fockema Andrea : 1951) atau “corruptus” (Webster 

Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa
“corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa
Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian

dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), 
“corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” 

(Belanda).
Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian.



DEFINISI KONSEP

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai
kata “rasuah” berasal dari bahasa Arab “risywah”.
Dalam Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama

dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). 
Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian

yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya
untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang 

tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan
(al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm)



DEFINISI KONSEP

Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang 
terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini

termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah
diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah 

Nabawiyah yang antara lain menyatakan: ”Mereka itu
adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 

banyak memakan yang haram” (QS. Al Maidah 42). 
Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan

‘akkaaluna lissuhti’ dengan risywah.



SEJARAH 

KORUPSI



Asal mula berkembangnya korupsi barangkali dapat di
temukan sumbernya pada fenomena sistem
pemerintahan monarki absolut tradisional yang
berlandaskan pada budaya feodal. Pada masa lalu,
tanah-tanah di wilayah suatu negara atau kerajaan
adalah milik mutlak raja, yang kemudian di serahkan
kepada para pangeran dan bangsawan, yang di tugasi
untuk memungut pajak, sewa dan upeti dari rakyat yang
menduduki tanah tersebut.
Disamping membayar dalam bentuk uang atau in
natura, sering pula rakyat di haruskan membayar
dengan hasil bumi serta dengan tenaga kasar, yakni
bekerja untuk memenuhi berbagai keperluan sang raja
atau penguasa. Elite penguasa yang merasa diri sebagai
golongan penakluk, secara otomatis juga merasa
memiliki hak atas harta benda dan nyawarakyat yang di
taklukan. Hak tersebut biasanya di terjemahkan dalam
tuntutan yang berupa upeti dan tenaga dari rakyat.

SEJARAH KORUPSI



DEFINISI KORUPSI

Istilah korupsi yang telah diterima dalam
perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah

“kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, 
kebejatan dan ketidakjujuran”

(S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). 
Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan 

sebagainya” 

(WJS Poerwadarminta: 1976).



CIRI-CIRI

KORUPSI



CIRI-CIRI KORUPSI (1)

Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. (pemimpin
yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan
pribadi, golongan, atau kelompoknya).

1.

Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga
swasta, atau masyarakat umumnya (menyelenggarakan
undiah berhadiah padahal tidak).2.

Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum
untuk kepentingan khusus (kampanye terselubung)3.



CIRI-CIRI KORUPSI (2)

Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana 
orang-orang yang berkuasa atau bawahannya
menganggapnya tidak perlu.

4.

Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis
korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.5.

Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam
bentuk uang atau yang lain6.



CIRI-CIRI KORUPSI (3)

Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang 
menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang 
dapat memengaruhinya. Tujuannya mempengaruhi
keputusannya.

7.

Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam
bentuk pengesahan hukum.8.



ISTILAH-ISTILAH TERKAIT

KORUPSI



KKN (UU 31/1999 TTG TIPIKOR

Korupsi adalah setiap orang yang 
dikategorikan melawan hukum, 

melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri, menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan

kewenangan maupun kesempatan
atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara.

Kolusi merupakan sikap dan 
perbuatan tidak jujur dengan
membuat kesepakatan secara
tersembunyi dalam melakukan

kesepakatan perjanjian yang 
diwarnai dengan pemberian
uang atau fasilitas tertentu
sebagai pelicin agar segala
urusannya menjadi lancar

Nepotisme yaitu
setiap perbuatan

penyelenggaraan negara 
secara melawan hukum
yang menguntungkan

kepentingan keluarganya
atau kroninya di atas

kepentingan masyarakat, 
negara, dan bangsa



PELAKU KORUPSI
Pelaku tindak pidana korupsi
menurut UU No. 31 Tahun
1999 adalah setiap orang
dalam pengertian berikut:
a. orang perseorangan:

siapa saja, setiap orang,
pribadi kodrati;

b. korporasi: kumpulan
orang atau kekayaan
yang berorganisasi, baik
merupakan badan
hukum maupun bukan
badan hukum;

c. pegawai negeri: pegawai
negeri yg dimaksud
adalah;

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud
dalam UU tentang kepegawaian;

01

Pegawai negeri sebagaimana
dimaksud dalam KUHP;

02

Orang yang menerima gaji/upah dari
keuangan negara/ daerah;

03

Orang yang menerima gaji/upah
dari suatu korporasi yang menerima
bantuan dari keuangan
negara/daerah;

04

Orang yang mempergunakan modal 
atau fasilitas dari negara/ masyarakat.

05



TERIMAKASIH.


