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BAB IV 

GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUKTINDAK PIDANA 

KORUPSIPERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Gratifikasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam. 

Mengacu pada khazanah Islam istilah gratifikasi seksual memang 

tidak disebutkan secara khusus, baik dalam Al-Qur‟an maupun sunnah Nabi 

SAW, namun jika di qiyaskan (Analogi) maka gratifikasi seksual dapat 

disamakan dengan suap dan seksual. Artinya ada dua bentuk perbuatan 

sekaligus yakni suap (gratifikasi) dan seksual dimana dalam Islam memiliki 

kedudukan masing-masing. 

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya bahwa 

risywah merupakan Segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh oleh seseorang 

untuk menggapai keinginan, baik kerena kecintaannya kepada harta, 

kedudukan, dan karena penjilatan. Sehingga dalam menggapai keinginan 

tersebut seseorang dapat melakukan dan memberikan apapun untuk 

memperoleh keinginan tersebut. 

Antara risywah dan gratifikasi memiliki kesamaan unsur yaitu: 

1. Memberi atau menjanjikan 

2. Menerima pemberian atau janji 

3. Menerima hadiah atau janji
1
 

Adapun unsur-unsur risywah adalah: 

                                                           
1
 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya. (Jakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006) cet Pertama,  hal. 53 
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1. Sesuatu yang diberikan dalam rangka menyalahkan yang benar dan 

membenarkan yang salah, memperoleh kedudukan dan kekuasaan atau 

dalam rangka agar seseorang berbuat zalim. 

2. Sesuatu yang diberikan untuk mewujudkan yang salah dan membatalkan 

yang benar. 

3. Sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah diberikan pertolongan. 

4. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selain hakim 

dengan maksud agar diberikan keputusan yang menguntungkan bagi si 

pemberi atau keputusannya itu dapat diarahkan sesuai dengan keingan 

pemberi. 

5. Sesuatu yang diberikan karena adanya permintaan dan tidak diberikannya 

sesuatu adari pemberi suap dengan maksud agar diputuskan dengan cara 

yang salah atau bahkan kebenaran bisa ditolak 

6. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang dengan maksud agar mempengaruhi 

keputusan sesuai dengan keinginan, pemberian itu bisa berupa harta, berupa 

pelayanan, dan bisa berupa prestise
2
. 

Melihat unsur-unsur risywah di atas dapat dipahami bahwa pemberian 

memiliki banyak bentuk dan motif, seperti pada poin enam di atas yang 

dijelaskan bahwa pemberian bisa berupa harta, bentuk pelayanan dan bisa juga 

berupa prestise. Jika dianalogikan ke dalam gratifikasi seksual maka bisa 

dikatakan risywah dalam bentuk layanan, sedangkan layanan memiliki 

                                                           
2
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. 168 
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berbagai macam cara, dan bisa dikatakan bahwa gratifikasi seksual merupakan 

bentuk risywah dalam bentuk layanan seksual. 

Risywah lebih menitik beratkan kepada pemberi, sedangkan dalam 

kasus gratifikasi ada penyuap dan penerima suap, maka jika dianalogikan 

orang yang menerima suap disebut juga dengan khianat. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada pembahasan selanjutnya bahwa khianat adalah sikap 

tidak becusnya seseorang terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya. 

Maka dari unsur-unsur dan pengertian di atas penulis memahami 

bahwa gratifikasi tak ubahnya dengan risywah yakni pemberian yang 

diharamkan, sedangkan orang yang merima disebut khianat, karena khianat 

pada intinya adalah melanggar janji atau amanat yang diberikan kepadanya. 

Pada saat pegawai negeri dilantik menjadi PNS pasti telah berjanji dalam 

sebuah ikrar bahkan dilakukan dengan sangat khidmat agar dalam menjalankan 

tugas bisa bersikap amanat dan tidak melakukan tindak pidana korupsi, 

demikian halnya dengan seorang pejabat tinggi. 

Dalam masalah gratifikasi seksual penulis berasumsi bahwa seksual 

yang dilakukan tak ubahnya dengan zina. Seksual dalam kamus besar bahasa 

Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelamin atau hal-

hal yang berhubugan dengan perkara-perkara intim antara laki-laki dengan 

perempuan. Hubungan seksual yang dilakukan dalam kasus tersebut bukan 

hubungan seksual yang dibolehkan dalam Islam/halam seperti hubungan suami 

istri, karna gratifikasi seksual adalah pemberian dari orang lain dalam bentuk 

layanan seksual, yang dimaksudkan untuk memperoleh tujuan, maka dalam hal 
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mendapatkan dan menikmatinya tentunya sesuatu yang haram karna dilakukan 

tanpa adanya pernikahan. 

Pada dasarnya hukum asal dari seks itu adalah haram sebagaimana 

kaedah fikih berikut 

 ْضَاع ِ  انَْحْرِز ّىُ األَ صُم فَِ الَ 
3  

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram” 

Maksudnya adalah dalam hubungan seks, pada asalnya adalah haram 

sampai datang sebab-sebab lain yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang 

menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad nikah. Bagitu juga dengan 

gratifikasi seksual tersebut, dimana tidak ada sebab yang menghalalkannya dan 

dilakukan tanpa adanya akad nikah. 

Keharaman seksual ini secara khusus diatur oleh Hukuman Pidana 

Islam mengatur secara detail dalam ketentuan zina. Hukum pidana Islam dan 

hukum positif Indonesia berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum 

Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai bentuk 

perbuatan zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin 

atau belum maupun dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, 

hukum posistif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar nikah 

sebagai zina. Pada umumnya yang dianggap zina oleh hukum posistif 

Indonesia adalah hubungan kelamin diluar nikah yang mana salah satunya telah 

                                                           
3
H.A Djazuli. Kedah-Kaedah Fikih. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), hal. 

122 
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menikah. Kemudian selain itu tidak dianggap zina, kecuali terjadi perkosaan 

atau pelanggaran kehormatan.
4
 

Sebagaimana firmannya dalam surah Al-isra‟ ayat 32 

                    

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. 

 
 

Dalam hal ini penulis menggunakan konsep zina dalam tindak jarimah 

gratifikasi seksual ini dimana seksual dalam bentuk gratifikasi zina ini 

memiliki kesamaan yakni hubungan kelamin yang dilakukan. Selain itu juga 

dapat dilihat dari unsur-unsur zina itu sendiri yaitu 

 

1. Persetubuhan yang diharamkan 

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan yang dalam 

kemaluan. Meskipun Cuma sedikit, dan ada penghalang yang tipis selagi 

tidak menghalangi pelaku untuk merasakan kenikmatan itu tetap dikatakan 

zina.
5
 

2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. 

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pelaku melakukan sesuatu perbuatan 

persetubuhan sedangkan ia mengetahui wanita yang disetubuhinya tersebut 

adalah wanita yang haram baginya. Unsur melawan hukum atau niat 

melawan hukum tersebut harus ada pada saat ia melakukan perbuatan yang 

dilarang itu.
6
 

                                                           
4
 Ahmad wardi Muslih. Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hal. 3 

5
Ibid.,hal. 8 

6
Ibid.,hal 25 
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Gratifikasi seksual bukanlah perbuatan yang tunggal bagi si penerima 

gratifikasi, artinya ada dua perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan yang 

sama, yaitu risywah dan zina. Risywah merupakan sebuah jarimah. 

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya yang menjelaska bahwa jarimah 

merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam oleh 

Allah dengan hukuman had dan ta’zir, sedangkan istilah dari perbuatanyang 

dilarang syara‟ tersebut adalah jinayah dimana perbuatan tersebut mengancam 

jiwa, harta, negara dan akhlak dalam masarakat, dengan demikian risywah ini 

merupakan bentuk jarimah yang dilarang oleh syara‟. 

Gratifikasi seksual merupakan upaya yang dilakukan orang untuk 

memperoleh tujuan, dengan jalan yang batil menyuruh orang lain memberi 

layanan seksual kepada orang yang berkepentingan. Maka penulis 

menyimpulkan bahwa gratifikasi seksual dapat digolongkan merupakan sebuah 

jarimah, khususnya jarimah ta’zir. karena tidak ada nas dalam A-Qur‟an dan 

Hadits dalam hukumannya 

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir kepada beberapa bagian
7
 

1. Jarimah ta’zir yang melakukan pembunuhan 

Hal ini terjadi karena hukuman mati dimaafkan oleh keluarga korban, begitu 

juga dengan diat. Maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta’zir. 

 

2. Jarimah yang berkaitan dengan pelukaan. 

                                                           
7
Ibid.,hal. 255 
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Memnurt Imam Malik hukuman ta’zir dapat digabungkan dengan qishas 

dalam jarimah pelukaan, karena qisas merupakan hak adami, sedangkan 

ta’zir sebagai imbalan atas hak masyarakat. 

3. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kejahatan dan 

kerusakan akhlak. 

Jarimah ta’zir ini berkaitan dengan jarimah zina, namun perzinaan tersebut 

tidak memenuhi unsur zina, seperti berpelukan, tidur bersama dengan orang 

yang bukan istri, dan sebagainya. 

4. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta. 

Seperti pencurian yang tidak memenuhi unsur pencurian, serta subhat baik 

dalam pelakunya maupun maupun perbuatannya. 

5. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan individu 

Seperti kesaksian yang palsu, berbohong,menyakiti hewan dan sebagainya. 

6. Ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum 

Yakni jarimah yang mengganggu keamanan negara,.termasuk didalamnyan 

suap, dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan guna menggangu 

keamanan negara. 

Dengan demikian pemberi gratifikasi seksual tersebut merupakan 

jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 

kerusakan akhlak, yang mana kejahatan itu ditujukan kepada oarang yang 

menerima gratifikasi seksual tersebut. Sehingga dengan perbutannya itu 

penerima gratifikasi seksual melakukan jarimah zina dimana merupakan 

bagian dari jarimah hudud. Dan ditinjau dari segi haknya pemberi gratifikasi 
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seksual tersebut termasuk kedalam ta’zir yang menyinggung hak Allah. Dari 

segi ke ikutsertaannya sipemberi gratifikasi seksual dapat digolongka ke dalam 

jarimah turut berbuat tidak lansung. 

Menurut Hanabilah yang disebut turut serta tidak lansung adalah 

setiap orang yang mengadakan perjanjian pada orang lain, atau menghasut 

orang lain agar orang lain tersebut memberikan bantuan dengan disertai 

kesengajaan dan kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.
8
Ini sesuai 

dengan pola gratifikasi yang diberikan dimana adanya orang ketiga yang 

dimanfaatkan oleh si pemberi gratifikasi untuk memperoleh kepentingannya, 

memanfaatkan disini yaitu memanfaatkan orang tersebut dalam memberi 

layanan seksual. Untuk memudahkan jalannya. 

Sedangkan tindakan penerima gratifikasi seksual disini juga 

merupakan suatu jarimah, namun terkait jenis jarimahnya, tentu dilihat dari 

pola gratifikasi seksual yang diterima. Jika gratifikasi seksual itu diterima dari 

pemberi diawal, dan pertengahan yakni tujuannya untuk melobi dan 

memperlancar negosiasi, maka jarimah yang dilakukan penerima gratifikasi 

disini adalah jarimah hudud, karena telah melakukan hubungan seksual/ 

berzina dan jika gratifikasi diterima diakhir, maka penerima gratifikasi disini 

melanggar dua jarimah sekaligu yakni jarimah hudud dan ta’zir. Hudud disini 

adalah zina dan ta’zir disini karena telah melanggar sumpah jabatannya sebagai 

pejabat negara serta melancarkan jalan bagi seseorang yang ingin melakukan 

kecurangan dan korupsi yaitu (khianat).Dengan demikian dapat disimpulkan 

                                                           
8
 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). (Bandung: Pustaka Setia), hal. 58 
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jarimah ta’zir bagi sipemberi gratifikasi seksual dan jarimah hudud serta 

jarimah ta’zir bagi penerima gratifikasi yang diterima di akhir. 

 

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Gratifikasi Seksual sebagai 

Tindak Pidana Korupsi 

Gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi ibarakan embrio 

dalam melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan yang menjadi janinnya 

sendiri adalah tindak pidana korupsi, artinya tindak pidana korupsi tidak akan 

hidup dan berkembang jika tidak ada gratifikasi seksual ini. Dengan demikian 

tindakan menerima gratifikasi seksual tersebut adalah bagian penting dalam 

terwujudnya tindak pidana korupsi. 

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (Extra 

ordinary crime), karena  korupsi adalah permasalahan yang sangat rumit dan 

luas cakupannya meliputi perekonomian Negara, moral dan wibawa bangsa. 

Artinya bahwa untuk menganalisis korupsi sebagai sebuah tindakan kriminal, 

harus melibatkan beberapa pendekatan dan disiplin ilmu lain, seperti 

pendekatan sosial, budaya, hukum, tata negara, dan politik, sehingga dapat 

dihasilkan kesimpulan yang komprehensif. Tindak pidana korupsi, sebagai se-

buah kejahatan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari perspektif 

agama saja, namun perlu dilihat dari perspektif global dalam konteks 

ketatanegaraan, sosial, dan politik, sebagaimana ketika melihat perspektif 

kejahatan terorisme. Perspektif inilah yang memungkinkan mengkategorikan 

korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime), 

berdasarkan biaya/efek sosial (social cost/effect), biaya/efek politik (political 
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cost/effect), dan biaya/efek budaya (cultural cost/effect) ditimbulkan dibanding 

tindak kejahatan biasa yang lain. Oleh karena itu ketika korupsi diidentifikasi 

sebagai pencurian (sariqah), maka seharusnya ia menjadi kejahatan pencurian 

yang luar biasa (sariqah al-kubrâ) yang harus dihukumi sebagai jarimah 

hirâbah. Karena Jarimah hirabah sama dengan qath’u al-tharîq, yaitu 

sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas 

harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi. 

Dalam gratifikasi seksual, pelaku menerima gratifikasi yang kemudian 

diikuti dengan perbuatan zina artinya dalam satu perbuatan pelaku gratifikasi 

seksual melanggar dua jarimah sekaligus yakni jarimah zina dan jarimah 

risywah, yang mana dua jarimah tersebut memiliki dua bentuk hukuman yakni 

hudud dan ta’zir. Dalam jarimah zina hukuman hudud berupa dera atau jilid 

adalah suatu keharusan yang wajib dilaksanakan karena jelas Allah 

menentukan kadar hukumannya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. Lain 

halnya dengan jarimah risywah yang dihukum dengan hukuman ta’zir yang 

mana menjadi kewenangan hakim dalam menentukan kadar dan jumlahnya. 

 

C. Sanksi bagi Pelaku Gratifikasi Seksual dalam Hukum Pidana Islam 

Gratifikasi seksual jelas kejahatan yang luar biasa karna menimbulkan 

efek yang negative serta modus yang digunakan dapat menarik orang yang 

disuap, dan melanggar dua jarimah sekaligus, maka dari itu diperlukan 

ketetapan hukum yang tegas sehingga pelaku gratifikasi seksual ini dapat jera 

dan berfikir kembali sebelum melakukannya. Maka penulis akan 

menformulasikan sanksi terhadap pelaku gratifikasi seksual tersebut. 



 
 

78 
 

 
 

 

Sanksi adalah konsekuensi yang diberikan kepada orang yang 

melakukan kesalahan/pelanggaran. Sebagaimana pada pembahasan 

sebelumnya dijelaskan bahwa hukuman merupakan suatu pembalasan yang 

untuk kemaslahatan masyarakat. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku 

jarimah menurut Islam  adalah untuk pencegahan, balasan, perbaikan serta 

pengajaran, dengan tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan untuk tidak 

mengulangi perbuatannya tersebut. Disamping itu juga merupakan tindakan 

preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. 

Ulil Amri wajib untuk melaksanakan setiap aturan-aturan tersebut 

demi menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sehingga 

ketentraman dalam masyarakat dapat tercipta. Maka dari itu setiap 

kesalahan/pelanggaran haruslah menjadi perhatian yang harus dicegah 

bersama. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa‟ ayat 58 

                         

                           

 

Artinya:Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 
 

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa menetapkan hukuman 

haruslah didasarkan pada keadilan, keadilan yang dimaksud disini adalah 
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menetapkan sesuatu pada tempatnya. Dan memutuskan hukum tersebut 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist. 

Baik buruknya setiap perbuatan tentu ada balasan. Sebagaimana 

firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8 

                              

Artinya:Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya 

pula. 
 

Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan sanksi bagi pelaku 

gratifikasi seksual yang menerima dan memberi gratifikasi tersebut. Dimana 

pada dasarnya masing-masing pelaku dalam gratifikasi memiliki hukuman 

yang berbeda-beda sesuai dengan aturan serta bentuk perbuatan yang 

dilakukan. 

Jika dalam tindak pidana korupsi, gratifiksi seksual merupakan bentuk 

gratifika  si yang berkelanjutan dan gratifikasi seksual pada tahap awal 

dikatakan sebagai percobaan melakukan korupsi, dengan hukuman yang telah 

ditetapkan dapam Pasal15 Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Maka jika 

ditinjau dari hukum pidana Islam permasalahan gratifikasi seksual pada tahap 

petama ini bukanlah suatu percobaan, karena ini merupakan jarimah risywah 

dalam bentuk layanan seksual sehingga dengan suap yang diberikan 

menyebabkan orang lain berzina. 

1. Hukuman bagi penerima gratifikasi seksual 
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Dalam menetapkan hukuman terhadap penerima gratifikasi seksual 

ini. Maka sebelumnya penulis merinci beberapa dalil yang berkaiatan 

hukuman atas tindakan yang dilakukan oleh penerima gratifikasi seksual ini. 

Yang mana meliputi: 

a. Tindakan menerima gratifikasi (Risywah) 

Meskipun dalam gratifikasi seksual, dilakukan dengan adanya unsur 

pemberian dari orang lain, namun penerima harus bertanggung jawab 

atas perbuatannya yang sengaja menerima pemberian tersebut. Sesuai 

dengan kaedah fikih berikut. 

ِعم الَ آ ِيِز َيع نَْى َُّكْن ُيْجبًِزا َُّاع ُف انفِْعُم إنََ انفَع  

“Suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku bukan kepada 

yang memerintahkan selama perintahnya tidak dalam paksaan”
9
 

Tindakan menerima suap ini dilaknat oleh Allah dan Rasul sebagaimana 

dalam hadits berikut. 

ْزتَِشِ. ًُ اْن ًَ اِشِ  َسهْحَى انزْح ًَ ِْْو  ُ َعهَ ِ َصهَْح َّللاْح أحًد ًأضٌ داًد ّو )رًانََعَن َرُسٌُل َّللاْح

) ُّ  ًانَّزيذ

“Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang disuap (Riwayat Ahmad, 

Abu Daud dan Tarmidzi)” 

 

 

b. Melakukan tindakan seksual 

Tindakan seksual dalam hal ini adalah hubungan badan atau 

kelamin yang dilakukan oleh penerima gratifikasi seksual. Sebagaimana 

                                                           
9
H. A Djazuli. Op. Cit., hal 143 
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yang telah dijelaskan diatas bahwa pada dasarnya hukum asal dari seks 

itu adalah haram sebagaimana kaedah fikih berikut 

 10 ْبَضا ِع التَّْحِر يمُ  األَ صُل فِى الَ 
  

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram” 

Yang sama saja dengan melakukan perzinaan. Maka seksual dalam 

gratifikasi seksual ini tak ubahnya dengan zina 

Sebagaimana ketetapan Allah Dalam Al-Quran surat An-nur ayat 2 

                        

                         

            

 

Artinya:perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada 

Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 

mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

 

Zina artinya memasukan kemaluan kedalam kemaluan 

perempuan,  dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak juga dengan 

syubhat. Orang yang melakukan kejahatan itu baik laki-laki maupun 

perempuan dengan pengakuannya atau kesaksian empat orang saksi, maka 

menurut ayat ini dijatuhi hukuman had, yaitu didera kulit badannya 

sebanyak 100 kali11 

Dalam hadits Rasullulah juga dijelaskan: 
                                                           
10

 Ibid,.hal. 122 
11

Syekh H. Abdul Halim Binjai. Tafsir Al-Ahkam. (Jakarta: Prenada Media Group. 

2006),hal. 532 
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َّللّاُ نيّن سبًًْل, انبكز ضع نبكز جههد يعِ ئٍت ً ناَ سنٍت ُخُذًا عنَّ ُخُذًا عنَّ قد جعم 

ِِّب جههد ِيع ئٍت ًانّزجى )رًاه يسهى ًأضٌ داًد ًانَز يذٍ( ًانثٍُّْْب ضع نثْْح
12

 
 

Ambilah dariku, ambilah dari ku, sesungguhnya allah telah memberikan 

jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera 

seratus kali, dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan 

janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam (Hadits diriwayatkan oleh 

Muslim, Abu daud dan Tarmudzi) 

 

Dua poin di atas merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang 

dilakukan oleh  penerima gratifikasi seksual. Banyak jarimah yang dilakukan 

oleh penerima gratifikasi seksual yang masing-masing pelanggaran tersebut 

mempunyai sanksi masing-masing. Namun yang menjadi permasalahannya 

sekarang sanksi apa yang seharusnya diterima oleh pelaku penerima gratifikasi 

seksual ini. Dari semua dalil di atas dapat dilihat bahwa setiap jarimah yang 

dilakukan penerima gratifikasi seksual ini memiliki konseksuensi masing-

masing. Menerima suap mendapat laknat dari Allah dan rasul, menerima 

gratifikasi seksual memiliki konseksunsi dalam jarimah zina, dan pada 

akhirnya terwujudnya tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang 

luar biasa. 

Maka ini sejalan dengan gabungan dalam hukuman yang telah dibahas 

sebelumnya. Gabungan hukuman (ta’addud al-jaraim) dapat terjadi mana kala 

terdapat gabungan tindak pidana, sedangkan gabungan tindak pidana dapat 

dikatakana ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana 

dimana masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dasar hukum 

gabungan dalam hukuman ini dapat dilihat dalam surah Al-maidah ayat 33 

                                                           
12

 Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, Nailul al-Authar, juz VII, (Dar Al-Fikr. Tth), hal. 249 
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Artinya:Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 

Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 

mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 

dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 

yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, 

dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 
 

 Dasar hukum penggabungan dalam hukuman ini sama dengan dasar 

hukum dalam jarimah hirabah. Namun demikian sanksi-sanksi yang terdapat 

dalam ayat di atas tidak dapat dipakai untuk jarimah gratifikasi seksual dalam 

tindak pidana korupsi, karena gratifikasi seksual ini bukanlah bagian dari 

jarimah hirabah. Namun dengan adanya jarimah zina dalam gratifikasi sekusal 

tersebut dapat memperjelas hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelaku 

gratifikasi seksual. 

 Dalam teori saling melengkapi dalam hukuman (Nazhariyya al 

Tadhakhul) dikatakan bahwa hukumannya dijatuhi satu hukuman saja teori ini 

dapat dilakukan kepada orang yang melakukan satu tindak pidana yang 

berulang-ulang. Maka diberlakukan satu hukuman saja, selain itu juga pada 

jarimah yang hampir sama, seperti pada tindakan pencurian biasa, dengan 

pencurian yang luar biasa. Atau juga pada jarimah zina muhsan dan ghair 

mughsan, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang paling berat. 
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Jika gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi diidentifikasi ka 

ke dalam kejahatan yang luar biasa. Maka gabungan hukuman pun dapat 

dilakukan pada penerima gratifikasi seksual ini. Artinya selain hukuman hudud 

berupa dera atau jilid ini dijatuhkan kepada penerima gratifikasi seksual, 

hukuman lain berupa hukuman ta’zir pun bisa dilakukan melihat kejahatan 

yang dilakukannya. Untuk memilih hukuman mana yang akan dijatuhkan. 

Penulis menggunakan teori gabungan ini dalam menformulasikan sanksi bagi 

penerima grathifikasi seksual tersebut. 

Dalam hal jarimah zina yang dilakukan oleh penerima gratifikasi 

seksual ini memang jelas hukuman yang akan dijatuhkan yakni berupa 

hukuman dera atau jilid. Namun selain itu hukuman ta’zir pun dapat dijatuhkan 

pada pelaku gratifikasi seksual ini. Seperti yang dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya bahwa prinsip penjatuhan hukuman ta’zir adalah sebagai pelajaran 

dan juga demi kemaslahatan. Ditambah dengan kadar ta’zir memiliki jumlah 

yang berbeda mulai dari hukuman terberat seperti dibunuh sampai hukuman 

paling ringan.  

Maka menurut hemat penulis, hukuman terberat yaitu dibunuh 

ataupun hukuman potong tangan sebagai bentuk hukuman ta’zir bagi penerima 

gratifikasi seksual tidak dapat dijatuhkan. karena hukuman mati merupakan 

hukuman khusus terhadap pelaku kejahatan atas nyawa, yakni jarimah qishas 

atas tindakan pembunahan, sementara dalam gratifikasi seksual ini tidak ada 

nyawa yang dihilangkan serta dilukai kemudian juga tidak adanya unsur-unsur 

jarimah qishas tersebut, sedangkan potong tangan adalah hukuman pada 
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jarimah pencurian, sementara dalam gratifikasi seksual ini tidak sama dengan 

pencurian dan tidak memenuhi unsur-unsur jarimah pencurian tersebut.  

Selain itu juga prinsip penjatuhan hukuman tersebut yang mana 

penulis mendasarkannya pada pencegahan dan pendidikan/pengajaran, maka 

dengan dilakukannya hukuman ini dapat mencegah orang lain untuk 

melakukan perbuatan tersebut, dan dengan disaksikannya didepan umum 

hukuman-hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai pendidikan serta 

pengajaran terhadap orang lain. Sehingga dapat memperkokoh iman serta 

menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. 

Maka penulis menyimpulkan. Hukuman terhadap penerima gratifikasi 

seksual ini adalah dengan dilaksanakan hukuman hudud yakni dera atau jilid 

sebagai bentuk hukuman hudud atas zina yang di dilakukan, kemudian dijatuhi 

hukuman ta’zirnya berupa penyitaan harta, pemberhentian dari jabatan, serta 

membatasi hak-haknya sebagai warga negara, dengan demikian dirasa cukup 

membuat pelaku gratifikasi seksual tersebut jera untuk mengulanginya. 

 

1. Hukuman bagi Pemberi Gratifikasi Seksual. 

Meskipun pemberi tidak turut lansung, namun pemberi harus 

bertanggung jawab karena memberi dengan sengaja dan mempunyai 

maksud yang bertentangan dengan hukum sebagaimana kaedah fikih berikut 

َََسبِّبُ  ًُ دَ  ان ًُّ ُن إاِلْح ضِعنَْحَع ًَ الََّ  
“Pelaku tidak lansung tidak bertanggung jawab kecuali disertai 

kesengajaan”
13

 

 

                                                           
13

 H. A Djazuli. Op. Cit., hal 144 
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Tindak pidana gratifikasi seksual merupakan tindak pidana baru 

dalam tindak pidana korupsai sedangkan juga dalam hukum pidana Islam 

artinya tidak ada aturan teori dengan jelas menjelaskan mengenai jarimah 

ini. Namun melihat unsur dan bentuknya penulis menyimpulkan bahwa 

gratifikasi seksual dapat diistilahkan dengan suap syahwat, dimana yang 

menjadi objek suapnya adalah layanan seksual. 

Dengan demikian yang menjadi dasar hukum bagi pembri 

gratifikasi adalah hadits rasulullah SAW 

عن أضَ ىزّزة قعل: نعن رسٌل َّللا صهَّ َّللّا عهْو ًسهّى انّزا شِ ًانًزتشِ فَ انركى 

) ُّ 14)رًاّو أحًد ًأضٌ داًد ًانَّزيذ  
“dari Abi Hurairah rasullah berkata bahwa laknat allah akan 

ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah 

hukum (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi)” 

 

Dan dalam  Al-Qur‟an, surah Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT 

berfirman: 

                            

                

 

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. 

 

 

                                                           
14

 Muhammad  ibn Ali Asy-syaukani, Op.cit., hal. 172 
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Maka penulis mendasarkan hukuman bagi penerima gratifikasi 

seksual ini pada hadits di atas karena dalam pemberian gratifikasi seksual 

tersebut bukan jarimah hudud. Dan tidak ada nash dalam Al-Qur‟an maupun 

hadits tentang hukuman yang pasti tentang kadar dan bentuk hukuman yang 

dijatuhkan kepada pemberi gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi 

ini.  Penulis memaknai laknat dalam hadits tersebut sebagai hukuman. 

Karena kata laknat tersebut ada setelah adanya kejahatan. 

Berdasarkan hadits Rasulullah yang mengatakan bahwa pemberi 

dan penerima suap itu sama-sama dilaknat oleh, maka rasonalisasi kata 

“dan” (ً) merupakan huruf Athaf. Yang mana di dalam Ilmu nahwu 

berfungsi sebagai penggabung dua hal yang sama. Jadi kata واملرتشي شي الرّا  

Yang mana ditengah-tengahnya nahwu „athaf yaitu wa. Dan diawal hadist 

tersebut ada lafaz amr yaitu لعن maka menjadi lafazh ar ma’tuf jika di 

„atahafkan. Sehingga الرّا شي واملرتشي (penyuap dan penerima suap) itu sama. 

Jika dibawa pada kasus gratifikasi seksual. Sebagaimana hadits 

Rasulullah tadi maka kedudukan orang yang disuap dengan orang yang 

menerima suap itu sama, yaitu sama-sama mendapat laknat dari Allah. 

Sehingga dalam hukumannya penulis menyamakan dengan penerima suap 

tersebut. Karena sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa penulis 

memaknai laknat sebagai hukuaman. hukuman bagi orang yang memberi 

suap dalam bentuk layanan seksual adalah ta’zir, sedangkan ta’zir 
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merupakan ketentuan hukum yang belum jelas ukuran hukuman yang 

dijatuhkan. Maka dengan demikian ta’zir yang dijatuhkan pada pemberi 

gratifikasi seksual adalah hukuman dera sebagaimana juga dijatuhkan pada 

penerima gratifikasi seksual yang berzina, serta hukuman ta’zir lain yang 

berkenaan dengan jabatan seperti yang dijatuhkan pada penerima gratifikasi 

seksual tersebut 

Adapun alasan penulis menyamakan hukuman tersebut, selain dari 

huruf athaf yang terdapat dalam hadits tersebut, pendapat penulis tersebut 

juga didasarkan pada hukuman utama yang dijatuhkan pada penerima 

gratifikasi seksual tersebut yaitu hukuman hudud yang telah ditetapkan 

Allah. Selain itu dapat kita lihat bahwa suap yang dilakukan dengan harta 

saja mendapat laknat dari Allah SWT apalagi suap yang dilakukan dalam 

bentuk layanan seksual tersebut. Sungguh ini perbuatat keji lagi terkutuk. 

Meskipun hukuman ta’zir yang dijatuhkan pada pemberi gratifikasi 

seksual ini adalah didera sesuai dengan ketentuan hukuman bagi pezina, 

kemudian dijatuhi hukuman ta’zirnya berupa penyitaan harta, 

pemberhentian dari jabatan, serta membatasi hak-haknya. Namun dalam 

jumlah rajam atau dera tersebut tentu tidak sama dengan penerima 

gratifikasi seksual tersebut. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya kalau hukuman ta’zir dalam bentuk dera atau rajam tidak boleh 

sama ataupun melebihi hukuman pokok artinya tidak boleh melebihi seratus 

kali jilid. dan dalam pelaksaksanaan hukumannya dikembalikan lagi kepada 
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penguasa atau uli amri. Karena kembali pada prinsip penjatuhan hukuman 

hukuman ta’zir tadi yakni hak dan wewenang penguasa. 

Sebagaimana kaedah fikih berikut 

 انَْحْعِز ُّز إِ نََ اِل َيعو َعهََ قَْدِر ِعظَِى انَجز ِو ِصَغِز هِ 

“Berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai 

besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”
15

 

 

ُّْز  ْصهََروِ انَْحْعِز  ًَ َُّدً ُر َيَع َو ان  

 “Sanksi ta’zir bergantung kepada kemaslahatan”
16 

 

                                                           
15

 H. A Djazuli. Op. Cit., hal 142 
16

 Ibid., hal. 141 


