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Suap Menyuap 

BENTUK KORUPSI 

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri 

atau penyelenggara negara....dengan maksud supaya berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; 

 

• Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara 

negara.... karena atau berhubungan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; 

 

• Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan 

mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 

jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji 

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; 
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• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima pemberian atau janji; 

• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

menggerakan agar melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan kewajibannya; 

• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga 

bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan kewajibannya; 
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• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang 

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 

jabatannya; 

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan 

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; 

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advocat untuk 

menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, 

berhubung dengan perkara; 

• Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui 

atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

untuk mempengaruhi putusan perkara; 
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