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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kasus korupsi sekarang terdapat istilah pemberian “hadiah-hadiah” yang 

tidak berwujud namun memberikan kesenangan dan pengaruh kepada kinerja 

publik. Istilah pemberian kemudian berkembang dengan munculnya istilah 

gratifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat menjadi UU PTPK). Pasal 12B 

UU PTPK mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yakni 

meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan 

wisata dan fasilitas lainnya. 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas. Praktek 

korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya 

praktek-praktek baru yang memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

Belakangan ini kasus korupsi yang paling marak dan banyak menjadi 

sorotan adalah mengenai gratifikasi seksual. Banyak pemberitaan mengenai 

pejabat baik ditingkat pusat maupun daerah dan aparat penegak hukum terlibat 

dalam perkara gratifikasi, hal inilah yang akan menjadi fokus bahasan pada 

skripsi ini. Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan 

memang sudah berakar kuat pada budaya Indonesia, yang menjadi masalah 

ialah bahwa suap di Indonesia sudah memiliki akar budaya yang demikian 

dalam. Kosakata suap dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti, 
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upeti berasal dari kata utpatti dalam bahasa Sansekerta yang kurang lebih 

berarti bukti kesetiaan. 

Kebiasaan tersebut sudah mengakar dalam budaya birokrasi, maka budaya 

upeti atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian, sangat sulit 

diberantas. Banyak orang mengatakan bahwa karena sistem upeti dianggap 

sebagai sesuatu yang biasa, maka hal ini lama kelamaan mengarah kepada 

suap sehingga menyebabkan korupsi membudaya diantara bangsa Indonesia. 

Budaya upeti saat ini memang telah banyak disalah artikan dan sangat 

berpengaruh terhadap merebaknya penyakit birokrasi di Indonesia. 

Masyarakat kerap kali gagal dalam membedakan antara pemberian dan suap. 

Masalah ini sebenarnya dihadapi bukan hanya di negara-negara berkembang 

tetapi juga di negara maju. Terlebih lagi, situasi seperti ini diperparah oleh 

budaya dan persepsi masyarakat bahwa imbalan material yang tidak resmi 

adalah sesuatu yang sah dan seolah-olah menjadi wajar atau bahkan menjadi 

prosedur standar, maka, suap menjadi fenomena yang terjadi dan meluas 

dalam semua tingkatan birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya dan 

kebiasaan terkait dengan pemberian hadiah sebagai bentuk penghormatan 

tersebut memang sudah mengakar kuat pada masyarakat kita, pengaturan 

gratifikasi dalam UU PTPK dimaksudkan agar kebiasaan terkait pemberian 

yang telah mengakar kuat pada masyarakat kita ini terutama pada pejabat 

publik dapat dikendalikan sehingga tidak menggarah pada suap. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah tindakan gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai tindakan 

suap ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi? 

2. Apakah tindakan gratifiaksi seksual dapat dipidana ditinjau dari Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, penulis mempunyai 

beberapa tujuan yang didasarkan pada permasalahan yang ada yaitu : 

1. Untuk mengetahui tindakan gratifikasi seksual termasuk tindakan suap 

atau tidak. 

2. Untuk mengetahui tindakan gratifiaksi seksual dapat dipidana sesuai 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tidak. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Sejalan dengan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

1. Agar dapat dijadikan rumusan dalam hukum pidana korupsi tentang 

gratifikasi seksual. 

2. Sebagai referensi bagi lembaga Yudikatif, hakim pidana atau hakim tindak 

pidana korupsi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

memberikan hukuman terhadap pelaku gratifikasi seksual. 
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