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▪ Korupsi (Bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, 
rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok), 
http://id.Wikipedia.org/wiki/Korupsi, kebejatan, ketidakjujuran, tidak
bermoral... Robert Klitgaard:  korupsi dapat terjadi jika ada monopoli
kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan
bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada
pertanggungjawaban yang jelas. 

▪ Transperency International: Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan
tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat
dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang 
dipercayakan kepada mereka.

Definisi Korupsi



Pengelompokan Delik TPK UU 31/ 99 Jo 20/ 01

Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara

Delik perbuatan pemerasan

Delik perbuatan curang

Delik penggelapan dalam
jabatan

Delik Gratifikasi

Pasal 2(1); 3

Pasal 12 huruf e,f,g

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;
Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Pasal 8; 9; 10 a,b,c

Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg
diadopsi dari KUHP 
(berasal dari pasal 1 ayat 1 
sub c UU no. 3/71) 

Delik pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); 
Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; 
Ps 6(2); Ps 12 c,d

Delik benturan kepentingan
dalam pengadaan

Pasal 12 huruf i



DELIK YANG TERMASUK DALAM 
TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, Pasal 21;
2. Tidak Memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, 

Pasal 22 Jo Pasal 28 ;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Pasal 22 Jo 

Pasal 29 ;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan 

palsu, pasal 22 Jo pasal 35 ;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau 

memberi keterangan palsu, pasal 22 Jo pasal 36
6. Saksi yang membuka identitas pelapor, pasal 24 Jo pasal 31
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PENYEBAB KORUPSI di INDONESIA

Integritas / 
Moralitas

Faktor Struktural

Faktor Sejarah
dan Politik

Desentralisasi

Kualitas Regulasi

Law Enforcement
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TITIK TAUT TPK - TPPU

• Fee/komisi/kick 
back/keuntungan
tidak sah.

• Suap (hadiah)

• Gratifikasi
(hadiah)

− Placement
− Layering 
− Integration 

TPK

• PASAL 3 (AKTIF)
• PASAL 4 (AKTIF)
• PASAL 5 (PASIF)

Diketahui (Dolus/Sengaja)
Atau

Patut diduga (Culpa/Lalai) dan kurang hati-hati dalam menilai

TPPU

MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN 
ASAL USUL HARTA KEKAYAAN TUJUAN 

• Menerima secara tunai / cash dalam bentuk mata uang rupiah/valuta asing;
• Menerima dengan satuan nilai besaran mata uang tersebut adalah besaran

yang tidak umum dipergunakan sebagai alat pembayaran di pasaran wajar
seperti misalnya pecahan sin $10.000;

• Menerima dengan menggunakan sarana perbankan dengan nomor rekening
dan atas nama sendiri namun Nomor Rekening dan Kepemilikan rekening
yang atas nama sendiri tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN atau
dinyatakan sudah tidak dipergunakan;

• Menerima dalam bentuk emas atau logam/batu berharga lainnya;
• Menerima dalam bentuk surat2 berharga seperti misalnya Asuransi dll;
• Menerima dalam bentuk barang2 bergerak dan tidak bergerak;
• Menerima secara langsung atau tidak langsung melalui atau a.n.Pihak lain

seperti kelrg atau gate keeper seperti notaris, yayasan, Perseroan terbatas;
• Menerima seolah-olah sebagai hibah;
• Penerimaan tidak dilaporkan dalam LHKPN atau dilaporkan tapi tidak jujur.

• Menempatkan dalam safe deposit box
• Mentransfer ke rekening pihak ke-3 (gate keeper) seolah-olah sebagai

pembayaran hutang/suatu kegiatan sah
• Pembelanjaan secara tunai/cash
• Harta kekayaan tercatat a.n. pihak lain
• Membelanjakan Asuransi
• Menjadi jaminan pinjaman ke Bank
• Menyimpan uang cash dalam jumlah besar
• Membeli asset/usaha di luar negeri
• Membeli saham perusahaan
• Menyimpan asset tanpa nama (logam mulia)
• Memecah transaksi
• Membeli asset dengan harga seolah-olah rendah dan dilakukan tunai
• Membayarkan pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak baik a.n

sendiri/anggota keluarga/gate keeper.
• Harta kekayaan dan transaksi dikelola gate keeper atau badan usaha

tertentu
• Menitipkan kepada gate keeper

Tipologi TPK Tipologi TPPU

Hasil TPK



Pola Aliran Dana



TSK

DEPOSITO

-Rp 490 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 410 
Jt
-Rp 490 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 410 
Jt

-Rp 490 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 410 
Jt

-Rp 490 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 410 
Jt

-Rp 490 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 450 
Jt
-Rp 410 
Jt

ISTRI TSK

REKSADANA

MR. A

MR. B

MR. C

MR. D

MR. E
Menabung dengan 

nominal yang dipecah

Menabung dengan 
nominal yang dipecah

Menabung dengan 
nominal yang dipecah

Menabung dengan 
nominal yang dipecah

Menabung dengan 
nominal yang dipecah

Bank A

Bank A

Bank A Bank B

Bank C

Bank D

Pola Aliran Dana

Hubungan Dekat Dengan Tsk

Hubungan Jauh Dengan Tsk

Transaksi



Tersangka Istri 3

Istri 2

Anak

Mantan 
Anak BuahSaudara

PPAT

Developer

Pengacara

Nego

Pembayaran Setoran Tunai 
Ke Pegawai Developer

Tidak Dilakukan 
Balik Nama

Hubungan Dengan Aset

Hubungan Modus

Penjual

Nego

Modus Penyembunyian Aset



HOW KPK COMBATING CORRUPTION AND MONEY 
LAUNDERING

14



KEGIATAN PELACAKAN ASET

Kegiatan Pelacakan Aset adalah serangkaian
kegiatan untuk mencari dan menemukan
harta kekayaan yang dimiliki oleh Tersangka,
Terdakwa, Terpidana maupun pihak terkait
lainnya yang diduga sebagai hasil/sarana
melakukan Tindak Pidana Korupsi dan atau
Tindak Pidana Pencucian Uang.

15



Trace
the Money

Recover the Asset 

FROM FOLLOW THE SUSPECT TO FOLLOW 
THE MONEY/ASSET



Financial investigative technique

• Direct Methods

a. Analisa database akutansi, transaksi keuangan,
general ledger, dokumen pembayaran, invoice,
kontrak, dll

b. Wawancara fihak terkait (BoD, bagian keuangan
dan akutansi, bagian marketing, dll)

• Indirect Methods

a. Membandingkan gaya hidup fihak yang dicurigai

b. Membandingkan penghasilan sah dengan
pengeluaran dalam kurun waktu tertentu



Pengumpulan informasi

ANALISA

PPATK PERBANKAN

LAPORAN 
KEKAYAAN

MEDIA SOSIAL

BADAN PERTANAHANBARANG BUKTI

PENDAFTARAN 
KENDARAAN ASURANSI

Lainnya



D.L. Sitorus /
72 thn Max Moein/

69 Thn

Achmad Sujudi/ 
69 Thn Angelina SondakH/

38 thn

M.Nazaruddin/ 
33 thn

Dendy Parasetia
/ 32 thn

Wa Ode Nurhayati/ 
30 thn

Neneng Sri Wahyuni/ 
29 thn

Fadh El Fouz/ 
29 thn

“Regenerasi Koruptor”

Soewarno / 
71 Thn



LATAR BELAKANG DIBENTUK KPK

Kualitas TPK-makin sistematis & merasuki seluruh aspek kehidupan masy. Sehingga membawa 
bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan 

bernegara pada umunya

Terjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat

Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara 
efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi

TPK adalah kejahatan luar biasa 
Pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami bbg hambatan shg perlu 

metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, 
independen seta bebas dari kekuasaan manapun dalam uapaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya 

dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan
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• Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai
serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK 
melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-
penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002)

Pemberantasan Korupsi & KPK

Koordinasi

TUGAS 

KPK

Supervisi

Penyelidikan, 
Penyidikan & 
Penuntutan

Pencegahan

Monitoring

Pasal 8Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 11

1. networking 

counterpartner

2. tidak memonopoli tugas 
dan wewenang lid-dik-tut;

3. trigger mechanism

Azas KPK : keadilan; kepastian hukum;  keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; & 
proporsionalitas.
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KEWENANGAN PENUNTUTAN TPPU OLEH KPK

• Pasal 74 UU TPPU mengatur secara tegas mengenai
Penyidikan TPPU dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana asal.
Oleh karena itu KPK berwenang melakukan penyidikan TPPU
sepanjang tindak pidana asalnya adalah TPK.

• Namun untuk kewenangan Penuntutan, UU memang tidak
mengatur secara tegas apakah KPK berwenang melakukan
penuntutan TPPU atau tidak. Namun berdasarkan 75 UU TPPU
dapat dimaknai KPK juga dapat melakukan penuntutan TPPU
sepanjang predicate crime nya adalah TPK.



Lanjutan...
• Pada Tanggal 12 Februari 2015, MK melalui putusannya No.

77/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa KPK berwenang
melakukan penuntutan TPPU. Salah satu pertimbangan MK
adalah efektifitas penanganan perkara dengan merujuk pasal 75
UU TPPU. Selain itu MK juga berpendapat Penuntut Umum
merupakan satu kesatuan sehingga tidak menjadi persoalan
penuntutan dilakukan oleh Penuntut yang ditugaskan di KPK
atau di Kejaksaan RI, sehingga untuk mewujudkan peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Penuntutan oleh
Penuntut Umum di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim
ke instansi Kejaksaan.



ALASAN DOKTRINAL KPK BERWENANG 
UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN TPPU

• Pertama, memang benar UU TPPU tidak menyebutkan
kewenangan KPK untuk menuntut perkara TPPU, tetapi pasal
75 UU TPPU memerintahkan apabila dalam menyidik tindak
pidana asal (korupsi) ditemukan adanya TPPU, maka penyidik
(KPK) menggabungkan keduanya sebagai gabungan tindak
pidana (concursus realis), yaitu tindak pidana asal (korupsi)
dan TPPU. Dalam hal penyidikannya digabung, maka wajarlah
KPK yang berwenang menuntut perkara korupsi juga
menggabungkan penuntutan perkara korupsi dan TPPU.
Bukankah perkara korupsi danTPPU yang diperiksa sangat
berhubungan erat?



Lanjutan...

• Kedua, Kalau penuntutan perkara TPPU diserahkan kepada instansi
Kejaksaan adalah bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan
Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur
dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Penjelasan Undang-undang menyebutkan yang dimaksud “sederhana”
adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara
efisien dan efektif. Disamping itu, penyerahan penuntutan kepada
Kejaksaan membuat terdakwa harus diadili dua kali dengan dua berkas
yang berbeda tetapi sangat berhubungan yang sudah tentu memakan
waktu dan biaya yang lama dan kurang memberikan kepastian hukum
kepada terdakwa.



Lanjutan...
• Ketiga, tujuan hukum adalah keadilan (justice), kemanfaatan (utility) dan kepastian

hukum (certainty). Penggabungan Penuntutan antara TPK dan TPPU merupakan
langkah penegakkan hukum yang dapat mendekati tercapainya tujuan hukum
tersebut.

• keempat, KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana
asal (korupsi) dengan perkara TPPU, menggunakan hukum acara baik yang diatur
dalam KUHAP, UU TPK, UU KPK, UU TPPU dan UU lainnya yang terkait. Undang-
undang KPK memberikan kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum
memblokir rekening dan meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka
dan terdakwa. oleh karena itu wewenang ini sangat efektif jika Penuntutan TPPU juga
dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditugaskan di KPK.



Lanjutan...

• Kelima, Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang
yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan
tindak pidana lain yang ditentukan sebagai tindak pidana
korupsi.

• keenam, menurut Prof Dr Satjipto Rahardjo, hukum harus
mengedepankan hati nurani, keadilan dan konsep “hukum untuk
manusia”..Pemikiran hukum progresif ini sering “beyond in the
text” .



Lanjutan...

• ketujuh, Penuntutan TPPU yang dilakukan oleh KPK telah diterima
dalam praktek peradilan, misalnya dalam perkara TPPU atas nama
Terdakwa Wa Ode Nurhayati, Ade Swara, Nazaruddin, Djoko Susilo dan
beberapa perkara lainnya. perkara-perkara tersebut telah memperoleh
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

• kedelapan, sesuai pasal 51 UU KPK, Penuntut Umum yang diangkat
sebagai Penuntut Umum pada KPK adalah Jaksa yang direkrut dari
Kejaksaan RI. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 2 ayat (3) UU No.16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka antara Penuntut Umum yang
dipekerjakan pada KPK dengan Penuntut Umum di Kejaksaan RI
merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam
melaksanakan tugasnya.



Lanjutan...
• kesembilan, mengingat sistem anti pencucian uang bertujuan utama

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pada umumnya ,
termasuk tindak pidana korupsi, maka sebaiknya penuntutan perkara
TPPU yang disidik oleh KPK, dilakukan oleh KPK yang menyidik dan
menuntut perkara korupsi yag melahirkan perkara TPPU tersebut.Hal ini
sejalan dengan tugas KPK yang bertugas dan berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Penuntutan oleh KPK ini akan
lebih meningkatkan pemulihan aset hasil korupsi, karena kalau hanya UU
Tindak Pidana Korupsi dipakai, hanya uang yang dinikmati koruptor atau
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi saja yang dapat dirampas untuk
negara sebagai uang pengganti (pasal 18 UU TPK)



HARTA KEKAYAAN PELAKU TPK DAN TPPU (1)
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HARTA KEKAYAAN PELAKU TPK DAN TPPU (2)
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NILAI-NILAI ANTI KORUPSI=NlLAI-NILAI INTEGRITAS
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1. Kejujuran 6. Kerja Keras

2. Kepedulian 7. Sederhana

3. Kemandirian 8. Keberanian

4. Kedisiplinan 9. Keadilan

5. Tanggungjawab

http://www.kpk.go.id/


• KPK tidak mungkin melaksanakan PEMBERANTASAN

korupsi tanpa dukungan komitmen yang kuat dari

seluruh komponen bangsa.

• KPK ibarat sebuah lilin kecil di tengah kegelapan oleh

karenanya KPK mengajak kepada seluruh Civitas

Akademika Universitas Sriwijaya untuk bersama-sama

menyalakan lilin masing-masing sehingga kegelapan

tersebut dapat diakhiri.



(J. EDGAR HOOVER, DIRECTOR FBI)


