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Apa itu korupsi? 

• Korupsi adalah penggelapan 
uang negara atau perusahaan 
dan sebagainya untuk 
kepentingan pribadi maupun 
kelompok 

 



CIRI – CIRI KORUPSI  

1.Umumnya tindak korupsi dilakukan berkelompok atau melibatkan lebih dari satu orang pelaku. 

Tidak hanya dikalangan pegawai negeri dan anggota birokrasi saja. Namun juga dapat terjadi di organisasi 
dan perusahaan swasta. 

Memiliki beberapa bentuk yaitu dalam bentuk uang atau benda yang diberikan oleh pelaku tertentu untuk 
memproleh keuntungan. 

Bersifat rahasia 

Setiap perbuatannya melanggar norma-norma, tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat. 

Dalam perusahaan swasta, umumnya korupsi dilakukan dengan pemberian uang yang bertujuan untuk 
memperoleh rahasia perusahaan. 

Kegiatan korupsi umumnya dilandasi atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah 
kepentingan pribadi. 

Bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontradiktif dari pelaku tindakan tersebut. 



FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KORUPSI 
1.Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika 

Akibat kolonialisme atau pemerintahan asing yang tidak mengindahkan kesetiaan dan kepatuhan dalam 
membendung korupsi. 

Lemahnya pendidikan 

Kemiskinan yang bersifat struktural 

Terbatasnya lingkungan anti korupsi 

Struktur pemerintahan yang lunak 

Perubahan radikal yang menyebabkan terganggunya kestabilan mental. Suatu sistem nilai dalam 
masyarakat mengalami perubahan radikal menyebabkan korupsi muncul sebagai penyakit tradisional. 

Kondisi massyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan atau contoh bagi 
masyarakat dalam keadaan umum 



DAMPAK KORUPSI 

 

Bagi pelaku (Koruptor) 
Korupsi merupakan salah satu tindakan 
pidana sehingga para pelaku pidana 
korupsi akan dijatuhi hukum pidana. 

 

 

 

Bagi negara/perusahaan 

Tentunya kerugian. Jika korupsinya 
dilakukan dalam lingkup Negara maka 

akan mempengaruhi keuangan Negara 
begitu pula jika korupsi dilakukan pada 

perusahaan maka juga akan 
memepengaruhi keuangan perusahaan. 



UPAYA PENANGANAN DAN CARA 
MENGATASI KORUPSI 

1.Membangun supremasi hukum yang kuat 

Ekstensi para aktivis 

Menciptakaan pendidikan anti korupsi 

Membangun pendidikan moral 

Pembekalan pendidikan religi yang intesif 



MEMBANGUN SUPREMASI 
HUKUM YANG KUAT 
 

• Indonesia merupakan Negara hukum 

• Jika hukum tidak dapat menegakkan 
keadilan, maka kepercayaan publik 
terhadap institusi ini akan runtuh.  

• Pelaku hukum yang bekerja dengan 
tidak jelas akan memudahkan para 
pelanggar hukum contohnya koruptor 
untuk bekerja dengan leluasa.  
 perlu supremasi hukum yang 
kuat.  

 



Ekstensi para aktivis 
 

• Keberadaan aktivis sangat 
diperlukan untuk membantu 
mengatasi tindak korupsi. 

•  Contohnya seperti lembaga 
swadaya masyarakat diupayakan 
agar gencar dalam meyerukan 
suara untuk melawan korupsi.  

 



Menciptakan 
pendidikan anti 
korupsi 
 

• Upaya untuk mengatasi terjadinya korupsi harus 
dilakukan sedini mungkin melalui pendidikan.  

• Pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis 
untuk membimbing para peserta didiknya untuk tidak 
melakukan korupsi.  

•  menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk 
antikorupsi. 

 

 



Membangun pendidikan 
moral 

• Pendidikan moral juga harus 
dibangun sedini mungkin.  

• Para pejabat melakukan korupsi 
adalah memiliki moral yang 
rendah dan tidak memiliki 
martabat sehingga perbuatannya 
merugikan orang lain 

  pendidikan moral harus 
ditanamkan pada generasi muda 

 



Pembekalan pendidikan religi yang intesif 

• Pendidikan religi harus dilaksanakan 
secara intensif karena semua 
agama mengajarkan pada kebaikan 
dan tidak ada yang mendukung 
tindakan korupsi 
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