
Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang

negara (perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan

pribadi atau orang lain. Selain itu, korupsi juga dapat

diartikan sebagai tindak melawan hukum dengan maksud

memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang

berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. 

Tindak pidana korupsi terbagi menjadi tujuh kelompok,

berikut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi :
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Melawan hukum dan untuk memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara. 
Menyalahgunakan kewenangan untuk
keuntungan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi dan dapat merugikan
negara.

Menyuap pegawai negeri.
Memberi atau menerima hadiah kepada
pegawai negeri karena jabatannya.

Berikut tujuh kelompok tindak pidana korupsi :

1. Perbuatan yang merugikan negara. 

2. Kasus Suap adalah semua bentuk tindakan 
     pemberian atau menerima uang yang 
     dilakukan oleh perorang atau badan hukum.
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Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu
melakukan perbuatan itu.
Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
Pegawai negeri merusakkan bukti.

3. Penggelapan dalam jabatan atau bisa dikatakan penyalahgunaan jabatan adalah 
     tindakan seorang pejabat pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliknya 
     untuk melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau 
     membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan menguntungkan 
     diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

4. Kasus Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau 
     penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum 
     atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya dengan memaksa seseorang memberikan 
     sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk 
     mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
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Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. 

Rekanan TNI/Polri berbuat curang.

Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.

Pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga

merugikan orang lain.

5. Perbuatan Curang

6. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh 

     pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat 

     berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket 

     pesawat, liburan, biaya pengobatan dan lainnya.

7. Benturan dalam pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan 

     untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh 

     instansi atau perusahaan.
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Penurunan produktivitas.
Menurunnya pendapatan
negara dari pajak.
Meningkatnya utang negara.
Menurunnya pertumbuhan
ekonomi dan investasi.
Rendahnya kualitas barang
dan jasa.
Menambah beban dalam
transaksi ekonomi.
Ketimpangan pendapatan.
Meningkatkan kemiskinan.

Etika Sosial yang mati.
Birokrasi yang tidak efisien.
Hilangnya fungsi
pemerintah.

Bidang Ekonomi

Bidang Pemerintahan

DAMPAK KORUPSI
BAGI NEGARA

Peraturan Perundang-undangan

tidak efektif.

Hilangnya kepercayaan

masyarakat terhadap negara.

Pemimpin koruptor.

Publik tidak lagi percaya

demokrasi.

Kedaulatan rakyat yang hancur.

Menguatnya plutokrasi, yaitu

sistem politik yang dikuasai

oleh orang-orang yang memiliki

modal besar.

Bidang Hukum

Bidang Politik
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Buka laman www.kws.kpk.go.id

Membuat akun dengan memasukkan username,

email dan password.

Login dengan akun yang telah dibuat dan pilih

"Aduan Baru".

Muncul pilihan 'Pengaduan Masyarakat' untuk

melaporkan dugaan korupsi di lingkungan saudara

ke KPK dan menu 'Pengaduan ke Dewan

Pengawas' untuk melaporkan pelanggaran

pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Mengisi form pengaduan dan klik kirim.

Jika kalian ingin membuat pengaduan dugaan tindak

pidana korupsi dapat melaporkan dengan cara berikut :

1.

2.

3.

4.

5.

CARA MEMBUAT LAPORAN
PENGADUAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
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