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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang 

boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak ditinjau 

bukan saja orang yang nyata-nyata bertindak melawan hukum, melainkan 

juga perbuatan melawan hukum yang mungkin saja terjadi, dan kepada alat 

perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. 

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan 

masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial 

masyarakat yang memiliki dampak sosial yang negatif, terutama menyangkut 

masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu 

tindak pidana yang cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana 

ini tidak hannya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat. 

Di  berbagai belahan dunia, korupsi mendapatkan perhatian yang lebih 

dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi 

mengingat dampak negatih yang ditimbulkan oleh tindak  pidana ini. Dampak 

yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.Korupsi 

merupakan masalah yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan 

pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai 

demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini dapat menjadi 
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sebuah budaya.Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju 

masyarakat adil dan makmur. 

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. 

Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal 

corrumpare suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke 

banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu 

corruption; dan Belanda, yaitu corruptie. Kita dapat memberanikan diri 

bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu 

korupsi.Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menghina atau memfitnah.
1
 

Dalam definisi lain juga dijelaskan bahwa korupsi merupakan 

tindakan yang dilakukan setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

Negara.
2
 

Dalam Hukum Islam klasik istilah korupsi belum ditemukan secara 

jelas karna pada waktu itu sistem administrasi belum dikembangkan seperti 

pada saat ini. Namun dalam hukum pidana Islam istilah Risywah agaknya 

bisa diidentifikasi ke dalam gratifikasi ini. 

                                                 
1
Andi hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 5. 
2
Pasal 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantassan Tindak Pidana 

Korupsi 
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Risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan 

yang batil salah atau menyalahkan yang benar.Dalam sebuah kasus riswah 

setidaknya pasti melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi راش(ال ), 

pihak penerima pemberian tersebut (المرتشي) dan barang bentuk dan jenis 

pemberian yang diserah terimakan. Akan tetapi dalam kasus risywah tertentu 

boleh jadi bukannya hanya melibatkan unsur pemberi, penerima dan barang 

sebagai obyek risywahnya, melainkan bisa juga melibatkan pihak keempat 

sebagai broker atau perantara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga 

melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa 

atau kesepakatan para pihak dimaksud.
3
 

Praktik korupsi pada saat sekarang mengalami perkembangan yang 

sangat komplek, munculnya praktik-praktik baru yang memanfaatkan celah 

dan kelemahan pada peraturan perundang-undang yang ada menjadikan 

pelaku leluasa dalam melakukan aksinya. Pemberian hadiah hanyalah sebagai 

suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat.Tapi 

bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki 

kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut? dan 

bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran? 

Apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, 

independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, 

sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri. 

                                                 
3
 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet-1 

Jilid2, hal. 90.  
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Bagi sebagian orang mungkin sudah mengetahui apa yang dimaksud 

dengan kata gratifikasi. Gratifikasi menurut kamus hukum berasal dari Bahasa 

Belanda, “Gratificatie” , atau Bahasa Inggrisnya “Gratification“ yang diartikan 

hadiah uang.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1998) gratifikasi 

diartikan pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah 

ditentukan.
4
 

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian 

uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan Fasilitas 

Lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam Negeri maupun di 

luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik.
5
 

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat 

dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan 

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan: 

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih 

                                                 
4
 Andini T NIrmala & Aditya Pratama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Surabaya: 

Prima Media. 2003), hal. 134. 
5
Pasal 12B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. Ke-1, hal. 
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pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 

dilakukan oleh penerima gratifikasi; 

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut 

umum. 

2. Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan 

pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang 

dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti 

luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman 

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang 

diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
6
 

Mengacu pada khazanah Islam, dan bagaimana pengertiannya 

agaknya sulit didefinisikan secara persis sebagaimana istilah korupsi yang 

                                                 
6
 Darwan Prints, 1989, Hukum Acara Pidana suatu Pengantar, Bina aksara, Jakarta, hal. 

57.   
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dikenal saat ini. Hal ini disebabkan istilah korupsi adalah produk istilah 

moderen yang tidak termuat dalam kitab fikih secara tegas dan jelas.  

Melihat pengertian diatas maka gratifikasi dalam Islam tentulah hal 

yang baru, karna gratifikasi bagian dari korupsi, sementara korupsi saja tidak 

ditemukan dalam kitab-kitab fikih secara tegas dan jelas apalagi 

gratifikasi.Namun melihat unsur-unsur dalam Undang-Undang di atas, serta 

melihat tidak pidana risywah dalam Islam, agaknya kedua tindak pidana ini 

memiliki kesamaan, baik objek-objek yang terlibat di dalamnya maupun unsur-

unsur kejahatannya. 

Adapun unsur-unsur dari risywah adalah adanya athiyyah 

(pemberian), dan niat istimalah (menarik simpati orang lain), dan tujuannya 

adalah membatalkan yang haq, merealisasikan kebatilan, mencari keberpihakan 

yang tidak benar, serta memperoleh kepentingan yang bukan haknya. Artinya 

disini risywah adalah perbuatan yang semata-mata untuk melancarkan 

kejahatan yang dilakukannya tampa melihat apakah caranya halal atau haram, 

yang penting tercapai tujuannya yang dicapai. 

Penyuap ataupun penerima suap dalam masalah risywah kedua-

duanya sama-sama haram dan mendapatkan dosa besar, sebagaimana yang 

telah si syari’atkan oleh Nash dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah,ayat 188 
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Artinya:  “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui” 

Kedudukan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dalam Islam 

diistilahkan dengan hadayal ummal, yang artinya hadiah-hadiah berupa harta 

hasil persembunyian penyelenggara negara, artinya hadiah-hadiah yang 

diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara negara oleh seseorang dengan 

tujuan tertentu yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya.Maka 

dengan demikian pemberi suap adalah risywah sedangkan penerima suap 

adalah khianat.
7
 

Gratifikasi sering diidentikkan dengan bentuk uang. Namun, saat ini 

terdapat praktek gratifikasi seks dimana pelakunya berasal dari kalangan para 

pejabat atau penyelenggara negara di negeri ini yang pada akhir-akhir ini 

sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Ketentuan mengenai gratifikasi 

seks yang ada saat ini masih terjadi kekosongan norma, karena belum adanya 

pengaturan mengenai gratifikasi seks diatur secara jelas disertai sanksi yang 

berat serta belum adanya ketentuan sanksi bagi pelaku perempuan pemberi 

layanannya. Hal ini menjadi beberapa penyebab praktek gratifikasi seks 

tersebut masih merajalela dan sulit untuk ditindak lanjuti. Sehingga,banyak 

pelaku gratifikasi seks lepas dari jeratan hukum dan cenderung untuk 

mengulangi perbuatan tersebut. 

                                                 
7
M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam(2009) , 

hal. 87 
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Jika gratifikasi di qiaskan dengan risywah, dimana hukumannya 

adalah  ta’zir, sebagaimana yang telah penulis kutip dalam kesimpulan skripsi 

sebelumnya. Namun dalam kasus gratifikasi seksual ini jasa seksual adalah 

objek yang digunakan, yang membuat sipenerima gratifikasi tersebut berzina, 

sehingga penerima melakukan dua tindak pidana sekaligus, yakni berzina 

dengan hasil suap yang diberikan. 

Jika penulis meneliti dari perspektif hukum Islam, maka tidak lengkap 

rasanya jika tidak dihubungkan dengan tindak pidana yang ada Diindonensia. 

Karna tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001. 

Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, namun tidak 

ada ketegasan dalam Undang-Undang ini. Hal ini dapat dilihat Dalam Pasal 

12B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 

2001. 

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah 

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalamnegeri maupun di luar negeri 
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dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik”.
8
 

Sebagaimana dalam Undang-Undang disebutkan pemberian dalam arti 

yang luas sehingga dapat dilihat tidak jelasnya Undang-Undang dalam ini 

melarang, mengatur, serta memberkan sanksi terhadap tindak pidana gratifikasi 

seksual. Jadi wajar saja jika muncul asumsi bahwa gratifikasi seksual adalah 

kesenangan yang tidak biasa dijerat.Sehingga bermunculan dimedia kasus yang 

berkaitan dengan gratifikasi seksual ini seperti, kasus yang dialami oleh 

mahasiswa UNSA, diamana Dosen itu disebut-sebut telah menerima gratifikasi 

seksual saat mahasiswi yang bersangkutan melakukan konsultasi skripsi
9
. 

Selain itu juga kasus hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setya Budi yang 

tersandung kasus korupsi dana bansos.
10

 

Meskipun demikian melihat perkembangan dari kasus ini, para ahli 

hukum mulai berpendapat dengan permasalahan ini seperti, pakar hukum 

pidana Universitas Indonesia Akhiar Salmi dalam sebuah diskusi di DPR, 

Kamis (30/5). Menyatakan bahwa gtratifikasi seksual bisa dipidana dengan 

Undang-Undang pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur secara gamblang 

dalam pasal 12B Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Akhiar mengutarakan 

definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas.setiap pemberian kepada 

penyelenggara negara dalam rangka kemudahan si pemberi sudah dapat 

                                                 
8
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaDirektorat Penelitian Dan 

PengembanganDirektorat GratifikasiKedeputian Bidang Pencegahan, Buku Saku Memahami 

Gratifikasi. (jakarta selatan: KPK RI. Desember 2010), hal 3 
9
Dugaan-pencabulan-unsa-dosen-unsa-dituduh-terima-gratifikasi-seksual”,diakses pada 

11 Desember 2015 dari  http://www.solopos.com/2013/12/11-1444746 
10

Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Sheks”, diakses pada 11 Desember 

2015  dari http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942 

http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks
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dikategorikan korupsi. Karena itulah Akhiar berpandangan gratifikasi seks 

masuk dalam pasal 12B .
11

 selain itu pakar hukum dari Universitas Indonesia 

juga berpendapat demikian, Ganjar Laksana Bondan mengatakan Gratifikasi 

seksual merupakan pelengkap suap, gratifikasi seks itu bukan hal yang baru, 

dia sama saja dengan bentuk gratifikasi lainnya dan bisa ditindak oleh KPK,” 

kata Ganjar. Soal pembuktian, tentu visum bisa dilakukan.“Pada dasarnya, 

pembuktian tindak pidana itu tidak ada yang mudahMenurut dia, segala sesuatu 

yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan jabatannya dikategorikan 

sebagai gratifikasi.
12

dan keterangan yang sama juga dikatakan wakil Ketua 

KPK Zulkarnain, yang menilai penerapan pelayanan perempuan pemuas nafsu 

teradap pejabat negara, termasuk kotegori gratifikasi. Alasannya kenikmatan 

seksual itu bisa dinilai dengan uang.
13

 

Melihat pendapat-pendapat dari para ahli hukum tersebut, penulis 

merasa tertarik untuk menggali lebih dalam permasalahan tersebut, dan 

mempertajam pendapat-pendapat tersebut dengan pemaham dan teori yang 

penulis kutip nantinya, sehingga dapat pahami maksud dan tujuan pasal 

tersebut dengan jelas, kemudian melihat bagaimana pandangan hukum pidana 

Islam terhadap permasalahan ini, baik itu kedudukan hukum terhadap 

permasalah ini maupun sanksi yang dijatuhkan. Dengan mengangkat sebuah 

                                                 
11

Pendapat ahli hukum pidana Universitas Indonesia “Akhiar Salmi” melalui 

www.hukumOnline.com. diakses pada tanggal 11 Desember 2015 dari 

http://www.hukumOnline.com 
12

Gratifikasi-Seks-Menjadi-Pelengkap-Suap. diakses pada 11 Desember 2015 dari 

http://www.tempo.co/read/news// 2013/06/22/063490318 
13

 Service-perempuan-termasuk-gratifikasi, diakses  pada 11 Desember  2015 dari 

http://harianterbit.com/2012/11/29   

http://www.hukumonline.com/
http://www.tempo.co/read/news/2013/06/22/063490318/Gratifikasi-Seks-Menjadi-Pelengkap-Suap
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karya tulis dengan judul,.”“Gratifikasi SeksualDalam Tindak Pidana 

Korupsi PerspektifHukum Pidana Islam” 

B. Batasan Masalah 

Karena kajian terhadap gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana 

korupsi ini memiliki cakupan yang luas, maka penulis memberikan batasan 

terhadap masalah yang akan Pandangan penulis teliti yakni: 

1. Hukum Islam terhadap gratifikasi seksual sebagai bentuk tindak pidana 

korupsi 

2. Sanksi terhadap pelaku gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi 

menuruthukum pidana Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

beberapa pokok permasalahan,yaitu : 

1. Apa sebenarnya yang dimaksut dengan gratifikasi seks? 

2. Apakah gratifikasi seks merupakan tindak pidana korupsi? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum pasitif bagi pelaku  

gratifikasi seks(sanksi hukum Islam dan hukum positif) 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan Keguanaan Penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Menggali dan menganalisa bagaimana pandangan Hukum Pidana 

Islam terhadap gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi. 

b. Menformulasikan mengenai sanksi bagi pelaku Gratifikasi Seksual 

dalam tindak pidana korupsi perspektif Hukum Pidana Islam 

2. Kegunaan penelitian. 

Adapun kegunaan penelitian ini: 

a. Secara Teoritis, yakni menambah wawasan penulis mengenai hukum 

pidana Islam dalam bidang gratifikasi yang  meiliki cakupan yang 

sangat luas, serta memahami bagaimana kedudukan hukum terhadap 

pelaku yang melanggar dua jenis hukuman sekaligus.  

b. Secara yuridis, memahamahi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 

khususnya pasal 12B, yang memiliki penafsiran yang luas, sehingga 

dengan penelitian dapat dipahami maksud dari pasal tersebut dengan 

mengkaji dari kasus gratifikasi dalam bentuk seksual ini, serta 

memperkaya khazanah warisan pengetahuan Islam tentang gratifikasi 

seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi dalam tindak pidana 

korupsi. 

c. Dari sisi praktisnya Memberikan kontribusi pemikiran hukum pidana 

Islam, khususnya yang berkaitan dengan gratifikasi seksual dan 

risywah dalam bentuk jasa dan dapat dijadikan referensi bagi 

mahasiswa dan pembaca untuk mempelajarari gratifikasi dalam bentuk 

layanan seksual. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah library research, atau study pustaka karena yang 

diteliti adalah data normatifve yang berupa kata-kata, ungkapan, norma atau 

aturan-aturan dari fonemena yang diteliti, sertaartikel yang terkait dengan 

pembahasan tentang gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi 

perspektifhukum pidana Islam. 

2. Sumber Data 

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka 

atau data sekunder, di mana melakukan analisis yuridis terhadap gratifikasi 

Seksualdalam tindak Pidana Korupsi PerspektifHukum Pidana Islam 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau 

mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu 

UUNo. 31/1999 Jo.Uu No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dengan konsep jinayah (hukum Islam). 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yaitu:  

- Undang-Undang No. 31/1999 Jo.Uu No. 20/2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

- Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). 

- Undang-undang Tipikor 
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- Hukum Pidana Islam 

- Buku-buku bacaan yang lainnya. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memeberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, 

yaitu: kamus-kamus. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan buku-buku, peraturan perundangan, publikasi, jurnal hukum 

dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang teliti. 

 

G. Metode Analisa Data 

Setelah data-data terkumpul dari berbagai bacaan (literature), 

kemudian data-data tersebut dianalisa menggunakan deskriptif analisis 

kualitatif karena data yang digunakan terdiri dari data kualitatif dan content 

analisis. 

 

H. Metode Penulisan 

 Dalam penelitian ini untuk menganalisa data menggunakan metode 

induktif yaitu dengan mengumpulkan data-data khusus yang ada hubungan 

dengan penelitian, dianalisa dengan cermat, kemudian data tersebut diambil 

kesimpulan yang bersifat umum. 

 

I. Sitematika Penulisan 
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Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan 

ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari 

beberapa pasal yang keseluruhan yaitu merupakan  satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II : GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 

 Pengertian, dasar hukum, dan unsur-unsur gratifikasi, gratifikasi 

seksual dalam pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi, gratifikasi dalam hukum pidana Islam 

BAB III :  HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI TINDAK PIDANA DAN 

HUKUMAN 

Tindak Pidana (Jarimah), Hukuman (Uqubah), Gabungan dalam 

hukuman (Ta’addud al-jaraim) 

BAB IV : GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK 

PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 

Gratifikasi seksual dalam hukum pidana Islam, pandangan hukum 

pidana Islam terhadap gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi, 

sanksi bagi pelaku gratifikasi seksual dalam hukum pidana Islam 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 


