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BAB II 

GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Unsur-Unsur Gratifikasi 

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.
1
 

Pada dasarnya gratifikasi memang pemberian dalam bentuk hadiah, 

namun seiring dengan perkembangan zaman membuat seseorang 

memanfaatkan celah tersebut untuk menyuap orang demi memperoleh 

sesuatu yang dinginkan sehingga dengan demikian hadiah yang dimaksudkan 

dalam gratifikasi tersebut hanyalah sebagai simbol yang dikemas serapi 

mungkin, pada hal itu merupakan suap yang di kemas dalam bentuk hadiah. 

Sehingga dalam pasal 12B ayat 1 disebutkan bahwa setiap 

gratifikasi/pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara di anggap pemberian suap apabila berhubungan dengan 

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

Gratifikasi bukanlah jenis delik melainkan sebagai unsur delik, 

adapun deliknya sendiri adalah penerima gratifikasi itu sendiri. Istilah 

                                                           
1
 Komunitas AntiKorupsi Mutasi diakses pada 22 Mei 2017 dari https://id-

id.facebook.com/KomunitasAntiKorupsiMutasi/posts/123007234530680 
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gratifikasi dalam pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah: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 negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.  

Dalam black law dictionery, gratifikasi adalah a valountarily given 

reward or recompense for a serviceor benefit, yaitu sebuah pemberian yang 

diberikan atas diperolehnya suatu keuntungan dan bantuan.Memang tidak ada 

cela dan makna negatif dalam gratifikasi tersebut jika pemberian tersebut 

diberikan dengan niat yang tulus, tanpa pamrih dan tidak mengharapakan 

imbalan apapun. 

Namun gratifikasi disebut sebagai tindak pidana korupsi jika diberikan 

kepada pegawai negeri atau pejabat Negara dan itu dianggap suap apabila 

berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan dengan kewajiban dan 

jugasnya
2
 

Gratifikasi bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan pemberian 

dalam arti yang luas (Pasal 12B), sebagaimana ditegaskan oleh Barda 

Nawawi Arif, bahwa formulasi “gratifikasi” bukanlah jenis atau kualifikasi 

delik. Yang dijadikan delik bukan Gratifikasinya, melainkan perbuatan 

                                                           
2
Pasal 12B  Undang-Undang  No 20 Tahun  2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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menerima gratifikasi tersebut. Sebaiknya kualifikasi tindak pidana disebut 

dengan “tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi
3
. 

Dalam KUHP istilah gratifikasi adalah tindak pidana suap (omkoping) 

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 209 dan 210 (Bab VIII Buku II) 

tentang kejahatan terhadap penguasa umum. 

Pasal 209 berbunyi: 

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

ataupidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

1. Barang siapa yang memberi atau menjanjikan seseuatu kepada pejabat 

dengan maksud menggerakan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 

2. Barang siapa memberi atau menjajikan sesuatu kepada seorang pejabat 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, 

Pasal 210 berbunyi: 

Diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun: 

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim 

dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili;\ 

2. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 

menurut ketentuan Undang-Undang ditentukan untuk menjadi penasehat 

atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud 

untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan 

berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk 

diadili. 

 

Unsur-unsurnya adalah: 

a. Orang yang memberi. 

b. Pemberian hadiah atau janji. 

                                                           
3
Adamai Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT Alumni, 

2006), hal. 120 
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c. Dimaksudkan unutk mempengaruhi wewenang dan jabatannya.Selain 

dalam pasal 209 dan 210 diatas. dalam Bab XVIII Buku Ke IIKUHP 

khususnya dalam pasal 418, 419 dan 420.  

Pasal 418 berbunyi: 

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui 

atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan 

karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau 

janji itu ada hubungan dengan jabatannya , diancam dengan pidana penjara 

paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah. 

pasal 419 

Diancam dengan pidana paling lama lima tahun, seorang pejabat; 

1. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah 

atau janji itu diberikan untuk menggerakan supaya melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu dengan jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan 

sebagai akibat atau oleh karena sipenerima telah melakukan sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Pasal 420 

(1) Diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun: 

1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui 

bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan 

perkara yang menjadi tugasnya. 

2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi 

penasehat untuk menghadiri sidang, menerima hadiah atau janji 

padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu unutk mempengaruhi 

nasehat tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu. 

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu 

diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang 

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

 

Unsur-unsurnya adalah 

a. Orang yang menerima yakni: pejabat, hakim, penasehat hukum 

b. Hadiah atau janji. 
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c. Menurut orang yang memberi ada hubungan dengan jabatannya 

Melihat Pasal-pasal diatas, dapat dipahami bahwa KUHP membedakan 

antara dua kelompok tindak pidana suap yakni,Pasal 209 dan 210 KUHP 

adalah orang yang memberi suap, atau disebut juga penyuap aktif (active 

omkoping). Sedangkan kelompok kedua adalah orang yang menerima suap 

atau disebut juga dengan penyuap pasif (passive omkomping)sebagaimana 

yang terdapat dalam pasal 418 sampai 420, dan tindakan yang menerima suap 

ini lah yang berkaitan dengan gratifikasi. 

KUHP telah mengatur tindakan yang serupa dengan gratifikasi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka disni berlakulah azas 

lexspecialis derogat legigeneralis. Artinya ketentuan yang khusus 

mengenyampingkan ketentuan yang umum, artinya diatur oleh Undang-

Undang yang bersifat umum namun juga diatur oleh, undang-undang yang 

bersifat khusus
4
.  

Maka berdasarkan pasal 12B tersebut dapat disimpulkan mengenai 

unsur-unsur yang berhubungan dengan suap menerima gratifikasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberi sesuatu. 

Memberi yang dimaksud dalam pasal 12B adalah pemberian 

dalam arti luas. Hal ini berarti gratifikasi yang diberikan bermacam-

macam bentuknya. Seperti pemberian uang, barang fasilitas, bantuan 

                                                           
4
 Pipin syarifin, PIH. Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, tahun 1999),  

hal. 148 
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cuma-cuma dan tidak tertutup kemungnkinan fasilitas seksual, dan 

sebagainya. 

a. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada, dimana pemberian 

gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dari menerima 

pemberian. Artinya sipemberi gratifikasi mempunyai kemauan atau 

kepentingan kepada orang yang berhubungan dengan jabatan dari 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 

gratifikasi tersebut. 

b. Pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas  dari 

pegawai negeri atau penyelenggara dengan negara yang menerima 

pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri 

atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian 

gratifikasi yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tidak 

mempunyai kewenangan lansung atau bahkan berlawanan dengan 

kewajiban dan tugasnya
5
 

2. Kepada pegawai Negeri/penyelenggara Negara. 

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dimaksudkan 

dalam Undang-Undang ini adalah penyelenggara Negara sebagaimana 

yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, jadi menurut Undang-

                                                           
5
Ermanjsah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hal. 67 
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Undang tersebut adalah setiap pejabat negara yang bekerja di instansi 

pemerintahan. 

Adami Chazawi menambahkan pada pasal 12B itu memuat dua 

ketentuan yakni ketentuan suap menerima gratifikasi dan ketentuan hukum 

acara pidana khusus mengenai pembuktian terbalik. Tentang unsur-unsur 

suap menerima gratifikasi adalah: 

a. Pembuatnya: pegawai negeri atau penyelenggara negara. 

b. Perbuatannya: menerima (pemberian dalam arti luas) 

c. Objeknya: gratifikasi atau pemberian dalam arti luas 

d. Yang berhubungan dengan jabatannya; 

e. Berlawanan dengan kewajiban dan jabatannya.
6
 

 

B. Gratifikasi Seksual dalam Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

1. Gratifikasi Seksual sebagai bentuk gratifikasi dalam Pasal 12B UU No 20 

Tahun 2001 

Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 memuat mengenai pengertian 

sekaligus bentuk-bentuk gratifikasi yang dikategorikan sebagai tindak 

pidana korupsi. bentuk suap seksual baru-baru ini hangat diperbincangkan 

baik di media cetak maupun elektronik, yang menyebutkan bahwa para 

pejabat sering ditawari gratifikasi dalam bentuk seksual ini serta berbagai 

pengakuan perempuan-perempuan yang pernah melayani para pejabat 

                                                           
6
 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Bandung: PT Alumni, 

2006), hal. 262 
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negara tersebut, namun karena pembuktian yang sulit serta lemahnya 

Undang-Undang Tindak pidana korupsi membuat tindak pidana gratifikasi 

seksual sulit untuk dipidana. 

Berbicara ada, atau tidak, pernah terjadi atau tidak kasus dalam 

gratifikasi seksual ini, penulis menghimpun beberapa berita yang tejadi 

terkait gratifikasi seksual ini diantaranya: 

a. Tersangka hakim Setyabudi Tedjocahyono diduga menerima 

gratifikasi seksual dari Toto Hutagalung dalam penanganan kasus 

korupsi BANSOS Pemkot Bandung. wakil ketua KPK, Bambang 

Widjojanto mengatakan gratifikasi seksual ini bisa dimasukkan dalam 

dakwaan di persidangan. kuasa hukum Toto Hutagalung, Johnson 

Siregar mengatakan jika kliennya kerap diminta hakim Setyabudi 

untuk memberikan uang dan layanan seksual berupa perempuan 

panggilan. Permintaan layanan seksual ini diminta hakim Setyabudi 

setiap akhir pekan
7
. 

b. Kasus hakim pengadilan Negeri Yogyakarta Dwi Djanuwanto. Yang 

meminta hiburan dan memesan penari telanjang kepada orang 

berperkara yang ia tangani, dan yang berperkara tersebut memberikan, 

ini terbukti dari SMS Dan kesaksian dari si pemberi tadi, maka 

kesaksian dan Bukti SMS ini yang dijadikan dasar oleh komisi 

                                                           
7
Berita/nasional/hukum/mlebwe-dugaan-gratifikasi-seks-hakim-setyabudi-bisa-masuk-

dakwaan, diakses pada tanggal 11 juni 2016 dari 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/04/17 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/04/17/mlebwe-dugaan-gratifikasi-seks-hakim-setyabudi-bisa-masuk-dakwaan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/04/17/mlebwe-dugaan-gratifikasi-seks-hakim-setyabudi-bisa-masuk-dakwaan
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yudisial dalam menjerat hakim Dwi Djanuwanto. Dan Komisi 

Yudisial memecat dia lantaran terbukti melanggar kode etik.
8
 

c. Juga kasus Al Amin Nasution, mantan anggota Komisi Kehutanan 

DPR saat didakwa melakukan korupsi pengalihan fungsi hutan 

Kabupaten Bintan. Saat itu diketahui ada perempuan lain yang 

ditangkap bersama Al Amien di Hotel Ritz Carlton, yakni Efielian 

Yonata. Padahal, Al Amien saat itu sudah memiliki istri resmi, 

Kristina, penyanyi dangdut terkenal.Diduga Efielian adalah gratifikasi 

seks yang diminta Al Amien saat transaksi dengan sekda Bintan, 

Azirwan.Al Amin dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 

250 juta di Pengadilan Tipikor. Namun di tingkat banding di PT DKI 

hukumannya ditambah menjadi 10 tahun dan Rp 250 juta. Tak terima, 

KPK melakukan kasasi ke MA, namun MA malah memvonisnya 8 

tahun penjara, denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan 

kurungan.
9
 

d. Dan baru-baru ini dugaan terhadap rektor IPDN yang mengundurkan 

diri karena disebut-sebut menerima gratifikasi seksual dengan seorang 

wanita bernama Susi dimana susi mengunggah sebuah video di 

Youtube dan Facebook, yang berisikan foto seorang anak, buah 

gratifikasi seks yang dilakukannya dengan Sang Rektor guna 

                                                           
8
 pejabat-dan-penegak-hukum-kerap-menerima-suap-seks, diakses pada 9 Juni 2016 dari 

https://id.berita.yahoo.com 
9
Tersangka-korupsi-yang-punya-hubungan-dengan-para-perempuan-cantik senin 7 juli 

2014 diakses pada tanggal 9 juni 2016 dari http://finance.detik.com/read/2013/05/07 

http://finance.detik.com/read/2013/05/07,tersangka-korupsi-yang-punya-hubungan-dengan-para-perempuan-cantik
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memuluskan putra sahabat Susi masuk ke lembaga pendidikan 

birokrasi tersebut
10

. 

Keempat kasus di atas dirasa dapat mewakili banyak kasus 

gratifikasi seksual yang terjadi di indonesia dimana belum terkuap dengan 

jelas, selain kasus penerima gratifikasi seksual diatas, munculnya 

pengakuan dari para pelayan seksual semakin meyakinkan publik bahwa 

gratifikasi seksual ini benar-benar suatu pemberian yang bisa 

dimanfaatkan oleh para pejabat untuk memperoleh keinginannya, 

pengakuan ini penulis saksikan pada acara talkshow berita Mata Najwa 

yang ditayangkan lansung di Metro TV dimana pada talkshowpada tanggal 

6 Februari 2013 di sana terdengar begitu lantang pengakuan-pengakuan 

dari para pemberi jasa seksual kepada para pejabat. 

Seiring berkembangnya pemberitaan gratifikasi seksual di media 

masa, memancing para ahli hukum untuk angkat berbicara diantaranya 

Akhiar Salmi,  pakar hukum pidana Universitas Indonesia yang juga 

pernah menjadi anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Dan Zulkarnaen, wakil ketua KPK dan juga 

pernah berprofesi sebagai jaksa agung pada tahun 2011
11

. 

Dalam sebuah diskusi di DPR kamis 30 Mei 2013 Akhiar Salmi 

memberikan pandangan terhadap gratifikasi seksual. Akhiar 

berpandangan, definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas. Gratifikasi 

                                                           
10

 Rektor-ipdn-mengundurkan-diri-karena-tekanan-tuduhan-gratifikasi-seks-571778. 

Diakses pada 14 maret  2016 dari http://hukum.kompasiana.com 
11

Wikipedia, zulkarnain/ akhiar salmi. Diakses pada tanggal 14 april 2016 dari www/http, 

wikipedia.com 
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seks boleh jadi merupakan pemberian agar seseorang terkait jabatannya 

tidak melakukan atau melakukan tugas dan kewajibannya. Memang tidak 

ada kata seks. Tapi ada pengertian pemberian barang. Jadi ada dua definisi 

gratifikasi dalam arti luas dan fasilitas lainnya. Ia melanjutkan, setiap 

pemberian kepada penyelenggara negara dalam rangka kemudahan si 

pemberi sudah dapat dikategorikan korupsi. Karena itulah Akhiar 

berpandangan gratifikasi seks masuk dalam pasal 12B, meskipun ia 

mengatakan untuk pembuktianya sulit
12

. 

Ditambah lagi dengan pendapat Zulkarnaen yang menilai 

penerapan pelayanan perempuan pemuas nafsu teradap pejabat negara, 

termasuk kotegori gratifikasi. Alasannya kenikmatan seksual itu bisa 

dinilai dengan uang
13

. 

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana 

Bondan, mengatakan gratifikasi seks yang marak terungkap dalam kasus 

korupsi hanya sebagai layanan tambahan yang diberikan oleh pihak 

penyuap kepada pejabat negara. Dia menilai gratifikasi seks jarang 

diberikan sebagai menu suap utama penyelenggara negara.“Gratifikasi 

seks itu bukan hal yang baru, dia sama saja dengan bentuk gratifikasi 

lainnya dan bisa ditindak oleh KPK,” kata Ganjar. Soal pembuktian, tentu 

                                                           
12

 Pendapat ahli hukum pidana Universitas Indonesia “Akhiar Salmi” Diakses pada 23 

februari 2016 dari www.hukumOnline.com 
13

Service-perempuan-termasuk-gratifikasi diakses pada 23 Februari 2016 dari 

http://harianterbit.com 

http://www.hukumonline.com/
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visum bisa dilakukan. “Pada dasarnya, pembuktian tindak pidana itu tidak 

ada yang mudah.”
14

 

Mahfud MD Mengatakan gratifikasi suap seks itu sudah lama, 

bahkan sejak masa orde baru, kalaw mau dianggap gratifikasi, gratifikasi itu 

dibolehkan oleh hukum asal dilaporkan dalam wktu 30 hari, Johan Budi 

menambahkan bahwa gratifikasi itu sudah termasuk ke dalam Undang-

Undang TIPIKOR, meskipun yang menjadi permasalahannya adalah nilai 

seksual tersebut dalam menetapkan hukumannya nanti
15

 

Jika bicara susah dalam mengungkapnya, maka mana ada dalam 

penegakan hukum itu ada yang mudah tentu butuh usaha dan kesungguh-

sungguhan. Begitu juga hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelakunya, 

tentu dibutuhkan keberanian dan ketegasan hakim, karna pada dasarnya 

hakim tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, hakim memiliki hak 

untuk memutus dan menghukum tentunya didasarkan kemaslahatan dan 

memberikan pejaran bagi setiap orang yang berniat melakukannya. 

Pengertian gratikasi didefinisikan secara luas. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan gartifikasi secara luas. Dalam Pasal 

12B juga tidak disebutkan secara jelas bahwa seks sebagai salah satu 

bentuk gratifikasi. Namun, karena pemberian tersebut diberikan 

berhubungan dengan jabatan dan diberikan berlawanan dengan kewajiban 

                                                           
14

 Gratifikasi Seks Menjadi Pelengkap Suap Di akses pada 23 februari 2014 dari 

http//www.tempo.co.id 
15

Penyataan mahfud MD dan Johan Budi dalam Talkshow Berita Mata Najwa di metro 

TV pada tanggal  6 Februari 2013 
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atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara maka Pasal 12B 

dapat menjerat pelaku gratifikasi seks. 

Dipahami bahwa gratifikasi dalam Undang-Undang ini adalah 

pemberian dalam arti luas yang diberikan kepada pegawai negara yang ada 

hubungannya dengan jabatannya. Pegawai dan penyelenggara tersebut 

menerima pemberian itu sehingga berpengaruh pada wewenangnya. 

Dengan demikian pemberian yang mempengaruhi jabatannya itulah yang 

dijadikan tolak ukur gratifikasi. Demikian juga gratifikasi seksual yang 

juga pemberian jadi bisa digolongkan gratifikasi. 

Jadi pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan 

ke dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan 

menggunakan penafsiran interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif yaitu 

penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang 

terdapat dalam peraturan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat 

dimasukkan ke dalamnya
16

. 

Maka Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi 

sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan 

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tidak disebutkannya 

kata seks dalam definisi gratifikasi berdasarkan penjelasan Pasal 12B 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengakibatkan adanya 

perdebatan mengenai pemberian hadiah layanan seks sebagai tindak 

pidana korupsi gratifikasi. Seks dapat di masukkan kedalam “fasilitas lain” 

                                                           
16

Chainur arrasyir, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Medan: Sinar Grafika, 2000), hal.  93 
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karena definisi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi 

kemudahan. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dalam kasus yang 

terjadi, pemberian hadiah berupa layanan seks diberikan dengan tujuan 

agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya. 

Selain dengan adanya kata “fasilitas lain”, pemberian hadiah 

berupa layanan seks telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12B Undang-

Undang Tipikor karena: 

1) Pemberian layanan seks tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, 

artinya si pemberi layanan seks mempunyai kemauan atau 

kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri 

atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi. 

2) Pemberian layanan seks tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau 

tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 

pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri 

atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian 

layanan seks yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian layanan 

seks tidak mepunyai kewenangan langsung atau bahkan berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya. 
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Maka berdasarkan pendapat para ahli hukum serta dengan 

melakukan berbagai penafsiran dalam menemukan sebuah kepastian 

hukum, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi seksual merupakan 

bentuk  dari gratifikasi/pemberian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 

12B UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999. 

 

2. Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi. 

Gratifikasi seksual adalah gerbang untuk melakukan tindak pidana 

korupsi. Dengan dilakukannya gratifikasi seksual ini tindak pidana korupsi 

pun bisa terwujud sehingga dengan demikian gratifikasi seksual adalah 

bagian tindak pidana korupsi yang memiliki pengaruh yang luar biasa, dan 

bisa dikatakan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary 

crime). 

Jika mengacu pada bunyi Undang-Undang, gratifikasi seksual bisa 

digolongkan kedalam salah satu bentuk gratifikasi sebagaimana telah 

dijelaskan pada pembahasan diatas. Penulis menganalisa bahwa gratifikasi 

seksual dapat dipidanakan sesuai dengan Undang-Undang Tindak pidana 

korupsi, jika si pemberi gratifikasi menerima sesuatu yang dinginkannya, 

sehingga gratifikasi disini merupakan cara yang dilakukan untuk 

memperoleh tujuan tersebut. 

Bentuk dari gratifikasi seksual ini adalah tindak pidana korupsi yang 

berangkai. Artinya gratifikasi seksual adalah bagian dari usaha yang 

dilakukan untuk melakukan tidak pidana korupsi. Sehingga jarang gratifikasi 
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hanya dalam bentuk satu perbuatan saja. Karena ada perbuatan-perbuatan 

lain yang mengiringi dan mengikutinya, sehingga bisa terwujudnya tindak 

pidana korupsi. 

Sehingga dapat dipahami bahwa gratifikasi seksual adalah bentuk 

suap yang berkelanjutan.Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat 

Transparansi tentang seluk beluk gratifikasi seks pada tahun 2009, dalam 

temuan tersebut ada tiga pola yang diberikan dalam gratifikasi seksual ini, 

pertama gratifikasi seksual yang diberikan diawal, yang bertujuan untuk 

melobi dan alat pelicin, kemudia ada pertengahan dimana tujuannya untuk 

menawarkan bertujuan untuk memperlancar negosiasi,  dan ada yang 

diberikan diakhir yang nerupakan hadiah sebagai wujud dari rasa terima 

kasih.
17

 

Maka kedudukan gratifikasi seksual disini adalah sebagai pelengkap 

suap bagi pemberi untuk dapat memperoleh tujuannya. Karna pemberian 

layanan seksual tersebut tentu tidak cuma-cuma diberikan kepada pegawai 

negeri atau pejabat negara, tentu saja layanan seksual ini berhubungan 

dengan jabatannya dan keinginan sipemberi gratifikasi, maka dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa gratifikasi seksual merupakan bagian 

dari tindak pidana korupsi. 

Maka ketika pemberian layanan seksual ini dibarengi atau diakhiri 

dengan pemberian sesuatu oleh penerima gratifikasi kepada pemberi 

gratifikasi ini maka bisa dikatakan bahwa gratifikasi tersebut dilakukan 
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 Jamil Mubarok, Peneliti gratifikasi seksual dalam lembaga peneliti Masyarakat 

Tranparansi Indonesia . Pada tahun 2009, melalui Talkshow Berita Mata Najwa di metro TV 

padatanggal 6 Februari 2013 
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secara semprurna.Namun jika layanan seksual itu tidak dibarengi dengan 

penerimaan sesuatu, maka jika kita mengaju pada Undang-Undang Tindak 

Pidana korupsi dengan demikian pemberi gratifikasi disini hanya melakukan 

percobaan dalam tindak pidana korupsi. 

Percobaan melakukakan tindak pidana korupsi merupakan usaha 

yang  hendak dilakukan oleh orang-orang yang telah mulai berbuat untuk 

mencapai tujuan yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Dalam pasal 

15 UU No 31 Tahun 1991, ditetapkan aturan hukum tentang orang yang 

melakukan percobaan tindak pidana korupsi sebagaimana berbunyi sebagai 

berikut ”setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan/pemufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 5, sampai 1418. 

Dimana dalam pasal 2, 3, 5 sampai pasal 14 tersebut memuat mengenai 

hukuman-hukuman yang diterima bagi pelaku yang secarta sengaja 

melakukan tindak pidana korupsi. Dari sanksi tersebut dapat dipahami bahwa 

Undang-Undang begitu ketat dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi 

ini, karna korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak 

perekonomian, serta moral suatu bangsa. Dan semua itu dilakukan tak lain 

adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman, teratur dan memiliki 

kesadaran akan bahaya korupsi tersebut 
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Pasal 15 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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C. Gratifikasi dalam Hukum Pidana Islam 

Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Dengan 

demikian jika membahas tentang gratifikasi maka takluput dari korupsi. 

Gratifikasi merupakan hal baru dalam Islam, sejauh yang penulis telusuri 

taksatupun konsep Islam yang berbicara gratifikasi secara gambling dan jelas. 

Dalam perkembangannya Fikih Jinayah mengkualifikasi tindak pidana 

korupsi dalam hukum positif Indonesia yang kemudian diuraikan beberapa 

jenis pidana (jarimah) dalam fikih jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang 

mendekati terminologi korupsi dimasa sekarang yakni
19

: 

 

1. Ghulul (Penggelapan) 

Secara etimologi kata ghululberasal dari kata kerja لليغ -غلل  masdar, 

invinitive atau verbal-noun-nya dari beberapa pola  والّغليل –الغلل  –الغّل  -الغّل  

semuanya diartkan oleh Ibnu al-Manzhur dengan شّدةالعطش وحرارته sangat 

kehausan dan kepanasan
20

. Defenisi ghulul diambil dari surah Ali-Imran 

ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, 

penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan 

perang.
21

 

2. Risywah (Suap) 

Secara etimologi risywah berasal dari bahasa arab yakni,  رشا- 

 yang berarti رشوةّ  yang masdar atau verbal noun-nya  bisa dibaca يرشو 
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 Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2011).,hal. 78 
20

Abul Fadhal Jamaluddin  Muhammad bin  Makram bin Manzur al-Afriqi al-Mishri, 

Lisan al-Arab, (Beirut: DarulSadir, tth). hal,. 499 
21

Nurul Irvan. Op.cit.,hal. 81 
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 ,yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Adapun secara etimologis الجعل

risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang 

batil/salah atau menyalah gunakan yang benar. Jika pemberian itu 

dimaksudkan unutuk menghindari seseorang dari kezaliman maka itu 

tidak termasuk ke dalam risywah, karena risywah yang diharamkan oleh 

para ulama adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk 

membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, dengan kata lain 

suap yang haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang 

mestinya menang, dan sebaliknya.
22

 

 

 

3. Ghasab (Mengambil Paksa Hak Orang Lain) 

Secara terminologis ghasab didefenisikan sebagai upaya untuk 

menguasai hak orang lain secara pemusuhan atau terang-terangan
23

. 

Sedangkan hukum pidana Islam, yang dimaksud ghasab adalah 

mengambil harta atau menguasai hak orang lain tampa izin pemiliknya 

dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasanserta dilakukan 

dengan terang-terangan.
24

 

4. Khianat 

Kata khianat berasal dari bahasa arab yakni kata kerja dari  جا ن– 

 sikap tidak becusnya seseorang)أن يؤتمّه اإلوسا ن فال يىصح yang berarti يجون

saat diberi kepercayaan). 
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Ibid.,hal. 101 
23

Ibid., hal. 105 
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5. Al-maksu (Pemungutan Liar) 

Al-maksu adalah sejumlah uang yang diambil dari para 

pedagangdi pasar-pasar pada zaman jahiliah. al-Arabi seperti dikutip 

dalam buku Ibnu Manzhur mengartikan kata Al-Maksu yakni uang yang 

diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah itu ia 

laksanakan sedekah itu. Sementara itu menurut Muhammad bin Sa’id 

Babashil mendefenisikan Al-Maksu adalah suatu aturan yang ditentukan 

oleh penguasa-penguasa secara zhalim, berkaitan dengan harta manusia, 

diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/diada-adakan
25

. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi pemungutan liar atau 

cukai ilegal sudah dikenal sejak zaman jahiliah. 

Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku dari perbuatan-

perbuatan diatas secara umum adalah sanksi moral dan takzir, karna tidak ada 

Nashyang secara pasti menetapkan hukumannya, seperti sanksi terhadap 

pelaku ghulul adalah sanksi moral yakni dipermalukan dihadapan Allah kelak 

hari kiamat, sebagaimana yang terdapat dalam surah ali imram ayat 3 

                           

 

Artinya:Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta 

rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan 

rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang 

membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan 

diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. 
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Ibid,. hal. 129 
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Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku risywah, tampaknya tidak 

berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulul, yaitu takzir, dalam hal ini 

Abdullah Muhsin Al-thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku 

tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat. 

Menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum 

Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup 

bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan 

dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan 

dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang 

mendorong sebuah tindak pidana dilakukan
26

. Sehingga perlu dilakukan 

penafsiran, serta analisis yang mendalam terhadap tindak pidana ini karena 

seiring berjalannya waktu, bentuk tindak pidana ini pun sering berubah-ubah 

sesuai objek yang digunakan. 

Jenis perbuatan diatas bagian dari banyak tindak pidana yang sesuai 

dengan bentuk tindak pidana korupsi yang ada diIndonesia, jika diperhatikan 

istilah tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang ada saat sekarang secara 

konseptual telah dirinci satu persatu dalam Islam, hanya yang membedakan 

disini adalah istilah sedangkan maksud serta jenis kasus yang dijadikan 

penjelas dalam perbuatan ini sama. 

Lebih dikhususkan lagi pada gratifikasi dalam UU No 20 Tahun 2001. 

Hukum Islam juga memberikan konsep terhadap tindak pidana korusi seperti 
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Al-Thariqi, Jarimah ar-Risywah fi al-Syariah al-Islamiyah,. hal 113. sebagaimana 

dikutip dalam buku Nurul Irvan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Amzah. 2012), hal. 

131 



 
 

37 
 

 

 

lima bentuk kejahatan diatas, lima poin diatas memiliki kesamaan dengan 

gratifikasi, khususnya pada jarimah, risywah dan khianat. 

Dalam kasus risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak 

pemberi, (al-rasyi), pihak penerima pemberian tersebut disebut (al-murtasy) 

dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi 

dalam kasus risywah tertentu bukan hanya penerima dan pemberi serta objek 

pemberian, melainkan juga melibatkan unsur lain seperti broker atau perantara 

antara phak kedua dan pihak ke tiga bahkan juga melibatkan orang kelima 

yakni pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak 

yang dimaksud
27

. 

Ulama memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap risywah ini 

seperti Manshur bin Yunus Idris Al-bahuti dalam bukunya Kasyf al-Qanna 

mengemukakakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak 

kedua dalam rangka mencegah agar terhindar dari kezaliman pihak kedua dan 

pihak kedua melakukan kewajibannya maka pemberian ini tidak dianggap 

sebagai risywah yang dilarang agama, namun disini penulis memahami bahwa 

jika ingin menyelamatkan seseorang dari kezaliman tidak harus dengan 

menyogok dan mesuap, cukup dengan diperingati, dikritik dan diberi saran 

terbaik, sehingga tidak ada yang disuap dan yang menyuap, ini senada dengan 

pengandaian yang dikemukakan oleh Al-Bahuti, Syamsul Haq Al-azim yang 

mengatakan, “sebaiknya pemberian dalam kondisi seperti itu tidak dilakukan 

oleh hakim-hakim ataupun penguasa sebab upaya unutk membela yang benar 
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M. Nurul Irfan, Op.cit.,hal. 90 
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adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, menolak kezaliman yang 

dilaksanakan pelaku terhadap objek juga wajib dilakukan oleh para hakim 

tersebut sehingga tidak boleh mengambil atau menerima pemberian ini
28

. 

Paragraf diatas dapat dipahami bahwa menyuap seseorang demi 

mendapatkan haknya merupakan bentuk upaya untuk memperjuangkan sesuatu 

yang menjadi haknya maka boleh saja dilakukan, namun Syamsul Anwar 

mengkontekstualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus diIndonesia. 

Menurutnya pada zaman sekarang paham seperti ini akan ikut mendorong 

lajunya korupsi, pemberian semacam ini meskipun dilakukan oleh pemberi 

untuk mendapatkan haknya yang sah, tetap akan merusak sistem pelayanan 

publik, berupa memburuknya kualitas layanan tersebut. Ditambah juga dengan 

semakin maraknya praktik sogok-menyogok, kolusi, korupsi, dan nepotisme 

bahkan akan menumbuh suburkan praktik mafia peradilan yang tidak terpuji. 

Hal menarik dalam masalah suap menyuap adalah dikaitkan dengan 

penghasilan yang dianggap layak bagi seorang hakim, dijelaskan oleh 

Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani Al-San’ani bahwa suap secara ijma’ 

dinyatakan haram, baik diberikan kepada hakim atau petugas atas nama 

sedekah maupun diberikan bukan kepada keduannya. Pendapat yang bisa 

diperoleh seorang hakim terdiri dari empat macam: yakni suap, hadiah, gaji, 

dan rezeki
29
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Syamsul haq al-Azim Abdi, Aun Al-ma’bud, jili6 hal 417.sebagaimana dikutip dalam 

buku Nurul Irfan, KorupsidalamHukumPidanaIslam,(Jakarta: Amzah, 2011),hal. 90 
29

Muhammad bin Ismail Al-san’ani, Subul Al-salam, jilid 4 (Beirut: Dar Al-Arkamtth), 

hal. 124 
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Dikatakan suap jika tujuanya agar hakim memutuskan perkara secara 

tidak benar maka status hukumnya adalah haram, baik bagi pemberi maupun 

bagi penerima. Akan tetapijika tujuannya agar hakim memutuskan perkara 

secara benar untuk menyelasaikan piutang pihak pemberi suap, maka motif 

suap ini haram bagi hakim, dan halal bagi pemberi, karna penyuap bertujuan 

untuk memperjuangkan haknya. Meskipun demikian suap macam ini tetap 

haram hukumnya karna dapat menjerumuskan hakim pada dosa
30

. 

Disebut hadiah, jika diberikan dari seseorang hakim sebelum 

penunjukan seorang hakim yang akan menangani perkaranya maka status 

hukumnya tidak haram, tetapi jika diberikan kepada hakim setelah hakim itu 

ditunjuk untuk menangani perkaranya tetap haram. Jika hadiah itu berasal dari 

seseorang yang tidak ada pertengkaran antara ia dan seseorang yang ada 

bersama dia maka hadiah itu diperbolehkan tetap makruh, namun jika hadiah 

itu berasal dari seseorang yang mempunyai persengketaan utang dengan pihak 

lawan maka hadiah dalam kasus ini hukumnya haram, baik bagi hakim maupun 

yang memberi
31

. 

Khusus pada pasal 12B tersebut dapat dipahami bahwa gratifikasi 

tersebut dikatakan tindak pidana korupsi jika diberikan pada pegawai negeri, 

atau pejabat negara yang mana mempengaruhi kebijakannya maka jelas jika 

dihubungkan dengan risywah sebagaimana yang diperdebatkan ulama diatas 

apakah haram, boleh atau tidaknya, maka menurut konsep gratifikasi yang 

dimaksudkan dalam pasal ini jelas haramnya, karna tujuan dan unsurnya adalah 
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M. Nurul Irfan., Op.cit,. hal 94 
31

Ibid 
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untuk mempengaruhi kebijkan dan berusaha menghilangkan independen 

pegawai negeri atau pejabat Negara dalam melakukan dan memutuskan 

sesuatu, sehingga kebenaran yang seharusnya ditegakkan menjadi terhalang 

akibat suap yang diberikan kepadannya. Maka dapat dipahami gratifikasi 

dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jika 

dilihat dari hukum pidana Islam serupa dengan jarimah risywah, dan 

hukumnya adalah haram. 

Pegawai Negeri/ penyelenggara Negara yang menerima hadiah 

menyangkut jabatan untuk tujuan yang salah dan bertentangan dengan tugas 

serta kewajibannya adalah Khianat( penyalahgunaan wewenang). Hal ini 

dikarenakan sebelum dilantik menjadi pejabat negara, mereka disumpah untuk 

menyalah gunakan wewenangnya. Penyalahgunaan wewenang ini terjadi 

diesebabkan adanya pemberian hadiah dari seseorang untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok dengan melawan hukum. 

Khianat bisa diartikan bagi seseorang yang melanggar atau 

mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak 

dalam perjanjian yang dibuatnya khususnya dalam masalah utang-piutang atau 

masalah muamalah umumnya. Wabah zuhaili mendefenisikan khianat dengan 

segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan 

yang telah dipersyaratkan didalamnya atau telah berlaku menurut adat 

kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap 

menampakan permusuhan terhadap kaum muslim
32

. 
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Wabah al-Zuhaili, al-Fiqh wa al-Adillatu, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fiqh, 1997),  hal. 587 
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Dalam Surah Al-Anfal ayat 27 Allah SWT Berfirman: 

 

                          

    

 

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui. 

 

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa khianat adalah perbuatan yang 

sangat keji dan membahayakan stabilitas Negara, maka meskipun hukumannya 

adalah takzir, maka imbas atau efek yang ditimbulkan bisa jadi pertimbangan 

yang harus diperhatikan. 

Jadi gratifikasi dalam hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai 

bentuk konkrit dari riyswah dan ghulul. Sedangkan pegwai negeri/pejabat 

negara yang menerima gratifikasi tersebut disebut dengan khianat, karna 

mereka sewaktu dilantik telah bersumpah dan akan menjalankan amanah dan 

wewenangnya demi kepentingan negara dan keadilan. 


