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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berjudul “TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKS 

(TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM dan HUKUM POSITIF)”.  

 Latar belakang Penulisan skripsi adalah maraknya pemberitaan mengenai 

pejabat yang menerima gratifikasi dalam bentuk layanan seksual. Sementara 

peraturan Undang-Undang memiliki makna yang luas seakan memberikan 

kesempatan dan peluang. Peluang tersebut dapat dilihat dari adanya kata ”pemberian 

dalam arti luas” dan “fasilitas lainnya” dalam pasal 12B Undang-Undang No 20 

Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dengan demikian 

apakah pemberian gratifikasi berupa layanan seksual dapat dikategorikan sebagai 

bentuk gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Serta pandangan 

hukum pidana Islam terhadap gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan gratifikasi seksual 

sebagai bentuk gratifikasi sebagaimana yang dimuat dalam pasal 12B Undang-

Undang No 20 Tahun 2001 serta pandangan hukum pidana Islam terhadap 

gratifikasi seksual tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), 

dengan pendekatan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan membaca 

karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, serta dikonsepkan 

pada peraturan Undang-Undang dan norma hukum yang ada. Adapun sumber data 

dalam penelitian ini ada tiga yaitu sumber data primer, sumber data skunder dan 

sumber data tersisier. Dalam mengolah data penulis penulis mengggunakan 

analisis isi (content analisis) dengan cara menganalisa berbagai sumber informasi 

yang ada. dan di akhir penulis mengambil kesimpulan. 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan 

bahwa gratifikasi seksual merupakan bentuk gratifikasi seperti yang terdapat 

dalam pasal 12B tersebut. Sebagaimana penafsiran terhadap kata “pemberian 

dalam arti luas” dan “fasilitas lainnya dalam pasal tersebut, serta tujuan 

diberikannya gratifikasi seksual itu. Dalam pandangan hukum Islam gratifikasi 

seksual memiliki kesamaan dengan jarimah risywah dalam bentuk layanan. 

Gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar 

biasa (extra ordinary crime) yang diancam dengan hukuman hudud berupa dera 

serta hukuman ta’zir berupa pemberhentian, pencabutan hak, dan penyitaan harta 

pelaku. sedangkan pemberi gratifikasi seksual dikenakan hukuman yang sama 

dengan penerima, dengan ketentuan jumlah dera yang dijatuhkan tidak lebih atau 

kurang dari hukuman pokok.. Terkait masalah ini sangat dibutuhkan ketelitian 

pemerintah dalam membuat suatu aturan serta ketegasan dan ketelitian penegak 

hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 


