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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu 

akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-

undang kita menggunakan istilah straafbaarfiet untuk menyebutkan nama 

tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai 

strafbaarfiet tersebut.1 

Dalam bahasa Belanda straafbaarfiet terdapat dua unsur pembentuk 

kata, yaitu straafbaar dan fiet. Perkataan fiet dalam bahasa Belanda 

diartikan sebagian dari kenyataan, sedang straafbaar berarti dapat 

dihukum, sehingga secara harafiah perkataan straafbaarfiet berarti 

sebagian kenyataan yang dapat dihukum. 

E. Utrecht Menerjemahkan straafbaarfiet dengan istilah peristiwa 

pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan 

handelen atau doen-positif atau suatu kelalaian nalaten-negatif, maupun 

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau kelalaian itu). 

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfiet), yaitu 

peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. 

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana 

dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat 

                                                           
1 Evi Hartanti, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, ed. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  hlm. 
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dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia 

yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu 

dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata 

tanggung jawab. 

Menurut Moeljatno straafbaarfiet adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga 

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum 

dan diancam pidana asal saja dalam hal ini diingat bahwa larangan 

ditunjukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan 

oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukkan pada orang 

yang menimbulkan kejahatan). Untuk adanya perbuatan pidana harus ada 

unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam 

undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat 

materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum dimana 

tatanan kehidupan masyarakatnya sangat menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan menjamin semua warga negaranya mempunyai kedudukan 

yang sama didalam hukum. Masyarakat harus taat dan patuh terhadap 

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam 

hukum mengatur tentang hal-hal yang boleh dilakukan atau yang harus 

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sebagai warga Negara, hal 
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sebagaimana dikemukakan oleh Evi Hartanti dalam bukunya Tindak 

Pidana Korupsi yang mengatakan :2 

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh 

dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak ditunjukkan bukan 

saja orang yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat 

melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan 

terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut 

hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu 

bentuk penegak hukum. 

2. Tindak Pidana Korupsi Dari Dimensi Ketentuan Peraturan 

Perundangan 

Dalam praktek kita mengenal dua bentuk korupsi diantaranya 

Administrative Coruption, di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah 

sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-

individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya dalam hal proses 

rekruitmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari 

seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan 

tetapi. Yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya. Selain itu ada juga 

yang disebut dengan Against the rule corruption, artinya korupsi yang 

dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya 

penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi. Di masa orde lama masalah korupsi ini 

                                                           
2 Ibid. 
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diperangi dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958, 

yang diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan dalam Berita 

Negara Nomor 40 Tahun 1958.3 

Subjek delik korupsi menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam 

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, terbagi dalam dua kelompok, 

yang kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. 

Pelaku ataupun subjek delik tersebut adalah manusia, korporasi, pegawai 

negeri, dan setiap orang.4 

Ada beberapa perumusan delik dalam tindak pidana korupsi 

diantaranya adalah:5 

a. Memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum  

Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang- perorangan 

atau korporasi) yang memenuhi unsur atau elemen dari pasal tersebut, 

dengan demikian pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini 

adalah “Setiap orang”, tidak ada keharusan pegawai negeri. Jadi, juga 

dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai 

negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau 

perkumpulan. 

b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi  

                                                           
3 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Citra Aditya, 2002), hlm. 10-

11. 

4 Evi Hartanti, Op. Cit., hlm. 21. 

5 Darwan Prinst, Op. Cit., hlm. 29-32. 
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Adapun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi yang dilakukan menurut elemen ini adalah: 

1) Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan 

hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta 

benda miliknya sendiri. 

2) Memperkaya orang lain, yaitu akibat perbuatan melawan hukum 

dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya 

kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi yang 

diuntungkan bukan pelaku langsung. 

3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga mendapat keuntungan 

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah 

suatu korporsi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan 

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan 

badan hukum (pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 

1999).  

c.  Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  

Apabila perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna 

dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah 

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau 

yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan 

negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam 

penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga 
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negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sedangkan yang 

dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan 

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di 

tingkat pusat maupun di daerah. Hukumannya adalah pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling 

lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- dan paling 

banyak Rp.1.000.000.000,-. 

Delik dalam pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan 

atau sarana), yang pertama sekali perlu dipahami, bahwa pelaku tindak 

pidana menurut pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini 

adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukannya.6 

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari 

hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal, kemungkinan 

penjatuhan pidana secara in absentia (pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, pasal 38 

ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 1990). Perampasan barang-barang yang telah disita bagi 

terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak 

dapat diubah lagi (pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Pemberantasan 

                                                           
6 Ibid., hlm. 33.  
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Tindak Pidana Korupsi 1971, pasal 38 ayat 5 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999), bahkan kesempatan 

banding tidak ada. Perumusan delik dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 yang sangat luas ruang 

lingkupnya, terutama unsur ketiga pada pasal 1 ayat 1 sub a dan b 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, pasal 2 

dan 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana Korupsi 1999. 

Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh Yurisprudensi baik di 

Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan 

pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan di bawah ini, 

pasal ini diadopsi menjadi pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 2001.7 

3. Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi 

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian 

tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut. 

a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa 

dalam suatu pelanggaran. 

b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum. 

c. Keikutsertaan dalam pelangaran tidak dapat dihukum. 

                                                           
7 Andi hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, ed. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hlm. 93. 
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d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun 

para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi 

sepengetahuan mereka. 

e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya 

pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan. 

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi 

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari 

pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa 

pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan 

di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis 

inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :8 

a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum. 

b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. 

c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 

d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau 

patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara. 

e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 

                                                           
8 Ray Pratama Siadari, “Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi”, 

http://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html, diunduh 20 Juli 

2014. 
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f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili. 

h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 

i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya 

perbuatan curang tersebut. 

j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 

berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, 

atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 

k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang 

digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang 

berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang 
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lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak 

dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu 

orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 

l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 

janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji 

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 

jabatannya. 

m. Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang 

atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, 

maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana 

sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur 

suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala 

tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang 

terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya 

unsur- unsur tersebut. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi 

1. Definisi Gratifikasi 

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda, gratikatie yang 

kemudian diadopsi menjadi kata dalam bahasa Inggris yang berarti 

hadiah.9 Indriyanto Senoadji menulis bahwa, “istilah gratifikasi yang 

dalam bahasa Inggris disebut gratification adalah istilah yang muncul di 

negara-negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Istilah gratification 

muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap (bribery),”10 

sebelumnya gratification (gratifikasi) lebih banyak dikenal sebagai gift. 

Gratification dan gift memang hampir memiliki pengertian yang sama, 

namun terdapat perbedaan diantara keduanya, dalam beberapa kamus 

hukum asing dijelaskan mengenai pengertian gratifikasi (gratification) dan 

pemberian (gifti), yaitu : 

1. The Lectric Law Library Lexicon.Gift: "Pengalihan sukarela properti 

dari satu orang atau badan yang lain dibuat tanpa biaya atau 

pertimbangan".11 

2. Duhaime dictionary.Gift: "Sebuah pengalihan harta dengan apa-apa 

yang diberikan sebagai imbalan".12 

                                                           
9 Lambok H.Hutaruk, “Gratifikasi dan Anti Korupsi”, (makalah disampaikan pada Work- shop on 

Business Ethics  “Managing Ethical Dilemma on Facilitating Payments”, Jakarta, 30 Januari 

2007), hlm. 3. 

10 Vinividivliki, “Pendahuluan Skripsi Gratifikasi dan Suap”, 

http://www.scribd.com/doc/14722307/pendahuluan-skripsi-gratifikasi-dan-suap, diunduh 11 Juli 

2014. 

11 Ibid., hlm. 7 

12 Ibid. 
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3. Gratification-Law dictionary: "Sebuah hadiah diberikan secara 

sukarela untuk beberapa layanan atau manfaat yang diberikan, tanpa 

diminta sehingga untuk melakukan, baik secara tegas atau dengan 

diberikan, tanpa diminta sehingga untuk melakukan, secara tersurat 

maupun secara tersirat".13 

4. Merriam-Webster Dictionary of Law. Hadiah: "Sesuatu yang secara 

sukarela ditransfer tanpa kompensasi".14 

5. Law Dictionary Bouvier. Gratifikasi: "Sebuah hadiah diberikan secara 

sukarela untuk beberapa layanan atau manfaat yang diberikan, tanpa 

diminta untuk melakukannya, secara tersurat maupun secara tersirat".15 

6. Law Dictionary Black. Gratifikasi: "Persen; sebuah pembalasan atau 

imbalan atas jasa atau manfaat, diberikan secara sukarela, tanpa ajakan 

atau janji ".16 

Beberapa pengertian mengenai gratification (gratifikasi) dan 

 gift (pemberian) diatas walaupun memiliki rumusan yang berbeda-beda 

akan tetapi hampir memiliki definisi yang sama, namun yang perlu 

diketahui disini terdapat perbedaan antara definisi Gratification dan gift. 

Mengenai definisi gift, dapat disimpulkan bahwa gift adalah perpindahan 

sesuatu (barang atau uang) dari sesorang pada orang lain tanpa pamrih 

atau mengharap imbalan. Berbeda dengan gift, gratification adalah upah 

                                                           
13 Ibid. 

14 Ibid. 

15 Ibid. 

16 Ibid. 
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atau imbalan dari seseorang (pemberi) kepada orang lain (penerima) tanpa 

diminta atau diperjanjikan terlebih dahulu, atas suatu pelayanan atau 

keuntungan yang didapat oleh pemberi. Gratification (gratifikasi) 

merupakan bentuk khusus dari gift (pemberian), yang membedakan antara 

gratifikasi dan pemberian adalah latar belakangnya. Perpindahan sesuatu 

(barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam suatu 

pemberian (gift) tidak dilatarbelakangi suatu hal tertentu, namun 

perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima 

yang terjadi dalam gratifikasi (gratification) dilatarbelakangi oleh 

keuntungan yang didapat oleh pemberi, walaupun imbalan atau upah yang 

diberikan dalam gratifikasi adalah bukan hal yang diperjanjikan atau 

dipersyaratkan terlebih dahulu. Imbalan atau upah yang diberikan dalam 

gratifikasi adalah bukan hal yang diperjanjikan atau dipersyaratkan 

terlebih dahulu, namun gratifikasi kerap kali disamakan dengan suap. 

Suap dalam bahasa Inggris diartikan sebagai bribe.17 

Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin 

corruptio (diambil dari “Rechtsgeleerd Handwoordenboek”, Fockema 

Andreae, 1951) atau corruptus (diambil dari “Webster Student 

Dictionary”, 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal 

pula dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua dan berasal dari 

perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama–

sama dan rumpere yang berarti pecah dan jebol. Dari bahasa latin inilah 

                                                           
17 Hanny Jes Leihitu, Delik Penyuapan, 

http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2008/mar_29/lkOpin001.html, diunduh 14 Juli 2014. 
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turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt, 

Perancis: corruption, dan Belanda corruptie (korruptie) yang kemudian 

turun ke bahasa Indonesia : “korupsi”.18 

2. Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Bambang Widjojanto pengertian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi 

adalah pemberian hadiah masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Itu 

terjadi bila pemberi atau penerimanya merupakan penyelenggara negara. 

"Gratifikasi itu tindak pidana korupsi, kalau pemberi atau penerimanya 

adalah penyelenggara negara," Namun, dikatakan Bambang, unsur tindak 

pidana tersebut bisa batal atau hilang apabila pihak pemberi atau penerima 

melaporkannya langsung pada pihak berwenang, dalam hal ini KPK.19 

Dilihat secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan 

gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang 

memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut 

diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola 

hidup, pemberian yang biasanya disebut gratifikasi mulai mengalami 

dualisme makna. Pemberian kepada pejabat pemerintah atau 

penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk 

memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah 

                                                           
18 Andi Hamzah, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek, (Jakarta: Akademik Pressindo,1991), hlm. 

23. 

19 Metronews, “KPK Tegaskan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana”, 

http://news.metrotvnews.com/read/2014/04/24/234418/kpk-tegaskan-gratifikasi-sebagai-tindak-

pidana, diunduh 14 Juli 2014. 
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umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang 

diuntungkan dikemudian hari adalah pemberi hadiah, misalnya pada saat 

peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin 

lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain.20 

Gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-

undang terutama aturan anti korupsi di Indonesia. Hal ini sudah ditegaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang Nomor 20 

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 

dimana gratifikasi merupakan pemberian yang dilarang baik berupa benda 

berwujud maupun benda tidak berwujud, berupa fasilitas, tiket dan hotel 

maupun aspek yang terkait dengan pemberian hak dan fasilitas.21 

3. Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dari Dimensi Peraturan 

Perundangan 

Pengertian gratifikasi menurut Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang  

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

juncto Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, bahwa : "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 

                                                           
20 http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi, Widya Ayu Rekti, 

12 November 2009. 

21 R Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 59. 
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dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."22 

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang 

termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti 

luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. 

Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian 

gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna 

tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini 

dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak 

semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya 

gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B: 

a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan 

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 

dilakukan oleh penerima gratifikasi; 

                                                           
22 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.31 tahun 1999, LN 

No.140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 12. 

Fandy Firnando, Tinjauan Yuridis Gratifikasi Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 di Indonesia, 2014 
UIB Repository (c) 2014



20 
 

 
 

2) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh 

penuntut umum. 

b. 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). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12C: 

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak 

berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, 

wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik 

negara. 
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d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

4. Gratifikasi Seksual Sebagai Wujud Tindak Pidana Korupsi 

Sebelum masuk kedalam pembahasan gratifiaksi seksual sebagai 

wujud tindak pidana korupsi, terlebih dahulu dijelaskan mengenai : 

a. Seksualitas 

Pengertian seksualitas adalah sebuah bentuk perilaku yang didasari 

oleh faktor fisiologis tubuh. Istilah seks dan seksualitas adalah suatu 

hal yang berbeda. Kata seks sering digunakan dalam dua cara. Paling 

umum seks digunakan untuk mengacu pada bagian fisik dari 

berhubungan, yaitu aktivitas seksual genital. Seks juga digunakan 

untuk memberi label jender, baik seseorang itu pria atau wanita. 

Seksualitas adalah istilah yang lebih luas. Seksualitas diekspresikan 

melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin 

yang berbeda dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, 

nilai, fantasi, dan emosi. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana 

seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka 

mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui 

tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, ciuman, pelukan, dan 
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senggama seksual, dan melalui perilaku yang lebih halus, seperti 

isyarat gerakan tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan.23 

b. Layanan Seks 

Menurut Wikipedia, layanan sex adalah penjualan jasa seksual, 

seperti seks oral atau hubungan seks, untuk mendapatkan uang. 

c. Gratifikasi Seks 

Menurut kamus Inggris-Indonesia karangan Jhon M Echols dan 

Hasan Shadily, gratifikasi berasal dari kata gratification yang berarti 

kepuasan atau kegembiraan, sedangkan seks berasal dari kata sex yang 

berarti jenis kelamin. Dari pengertian tersebut, rumusan sederhana dari 

gratifikasi seks adalah pemberian dalam bentuk layanan kesenangan 

yang menimbulkan kepuasan secara seksual bagi penerimanya. 

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa bisa saja hadiah 

layanan seks diusut. ”Istilah gratifikasi menyangkut pemberian hadiah 

secara luas. Jadi, bisa saja hadiah berupa wanita atau laki-laki 

penghibur.” Hal yang penting, kata Eddy, gratifikasi itu membuat 

seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan kewajiban atau kewenangannya. Soal sulitnya pembuktian, 

menurut dia, hal itu sudah biasa dan memang harus dibuktikan.24 

                                                           
23 Faizal Hamzah, “Sedikit Tentang Kebutuhan Seksual”, 

http://mochfaizalhamzah.blogspot.com/2013/11/kebutuhan-seksual-adalah-kebutuhan.html, 

diunduh 14 Juli 2014. 

24 Amir Sodikin, “KASUS KORUPSI: Profesor Hukum dan Gratifikasi Seks”, 

http://amirsodikin.wordpress.com/2013/01/28/kasus-korupsi-profesor-hukum-dan-gratifikasi-

seks/, diunduh 9 September 2014. 
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Pengaturan mengenai pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai 

bentuk tindak pidana korupsi perlu segera dilakukan pengaturan tentang 

tindak pidana ini karena belum adanya aturan secara tersurat. Untuk 

mengetahui pemahaman Gratifikasi Seksual sebagai wujud Tindak Pidana 

Korupsi, penulis memberikan analogi melalui beberapa hal berikut ini : 

a. Pemberian layanan seks sebagai gratifikasi telah terjadi di Indonesia.  

Yang menarik dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi 

gratifikasi adalah pemberian hadiah tidak hanya berupa uang atau 

barang, namun juga pemberian hadiah berupa layanan seks. Layanan 

seks dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan 

memanfaatkan seks sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya 

untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis 

pegawai negeri atau penyelenggara negara. 

b. Pola pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan 

seks. 

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak 

hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak 

pidan korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah 

lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidan korupsi 

yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana 

telah diamanatkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 
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tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  

Di dalam Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi telah pula ditegaskan 

latar belakang diperlukannya undang-undang tersebut beserta prinsip-

prinsip yang dianut didalamnya yang bersifat startegis untuk 

pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang 

menjadi latar belakang yang bersifat sangat mendesak untuk 

pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pindana 

Korupsi adalah karena diamanatkan di dalam Pasal 43 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. 

5. Gratifikasi Seksual Dari Dimensi Peraturan Perundangan 

a. Berdasarkan interprestasi historis pemberian hadiah berupa layanan 

seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sesuai dengan pengertian penafsiran 

historis atau sejarah yaitu penafsiran dengan cara menganalisa sejarah 

peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui tujuan atau 

maksud pembuatannya.25 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 

bertujuan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi 

sejak orde lama. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan 

                                                           
25 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 256. 
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usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan beberapa kali perbaikan dan terakhir adalah Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Semua peraturan yang ada 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk 

memberantas dan mencegah terjadinya dampak negatif yang 

ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana korupsi. Gratifikasi 

seks juga harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sama 

dengan tindak pidana korupsi yang lain. Bahkan dampak gratifikasi 

seks lebih parah karena tidak hanya menyangkut ketahanan politik 

maupun ekonomi tetapi juga menyangkut nilai-nilai kesusilaan yang 

ada dalam masyarakat. 

b. Berdasarkan 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.26 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” karena definisinya adalah sarana 

untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Sedangkan 

“sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

                                                           
26 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 93. 
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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 

Tindak pidana korupsi karena:  

a. 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.  

b. 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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C.  Tinjauan Umum Gratifikasi Seksual di Negara Singapura 

1. Pengertian Gratifikasi Seksual di Negara Singapura 

Untuk mengetahui pengertian gratifikasi seksual di Negara Singapura, 

penulis akan memberikan analogi dengan kasus yang terjadi mengenai 

gratifikasi seksual yang ada di Negara Singapura yaitu, media massa di 

Singapura diisi berita sidang perkara korupsi profesor hukum di National 

University of Singapore (NUS), Tey Tsun Hung (41). Perkaranya cukup 

unik. Profesor ini didakwa menerima gratifikasi seks dari mantan 

mahasiswanya, Darinne Ko Wen Hui (23). 

Guru besar ilmu hukum NUS ini, didakwa enam tuntutan oleh Komisi 

Antikorupsi Singapura (CPIB). Dari berbagai media dilaporkan, Tey 

mendapatkan hadiah seks sebanyak dua kali hingga beberapa barang lain, 

seperti pena Mont Blanc, iPod Apple, dan kemeja, dari Ko. Terungkap 

juga, Ko membayar tagihan Tey, 1.278 dollar Singapura (sekitar Rp 10 

juta). CPIB mendakwa gratifikasi diberikan agar Tey memberikan nilai 

bagus. Ko melakukan ini karena ingin bekerja di firma hukum terkemuka. 

Kisah terungkap karena Ko bercerita kepada rekannya soal bagaimana ia 

mendapatkan nilai bagus. Kasus ini dikategorikan perkara korupsi karena 

dengan hadiah itu, Tey melakukan sesuatu dengan kewenangannya dengan 

cara yang melanggar hukum. CPIB menganggap korupsi tidak sekadar 

soal uang, tetapi bisa dalam bentuk hadiah dan hubungan seksual.27 

                                                           
27 Amir Sodikin, Op. Cit. 
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2. Aspek Hukum Gratifikasi Seksual di Negara Singapura Sebagai 

Bentuk Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Hukum Singapura sesuai dengan  Prevention of Corruption 

Act (Chapter 241) :28 

a. Uang atau hadiah, pinjaman, biaya, komisi, aset berharga atau properti 

lain atau keuntungan dari properti lainnya, baik bergerak maupun tidak 

bergerak; 

b. Setiap kantor, pekerjaan atau kontrak; 

c. Setiap pembayaran, rilis, debit atau likuidasi pinjaman, kewajiban atau 

lainnya yang sejenis dalam hal apapun, baik secara keseluruhan atau 

sebagian; 

d. Pelayanan lainnya, keuntungan dalam deskripsi apapun, termasuk 

perlindungan dari hukuman atau ketidakmampuan yang terjadi atau 

dari tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau pidana, apakah 

itu sudah atu tidak ditetapkan secara hukum. 

e. Tawaran apapun, perbuatan atau menjanjikan segala bentuk gratifikasi 

dalam artian yang sesuai dengan ayat (1), (2), (3), dan (4). 

3. Ketentuan Peraturan Perundangan tentang Gratifikasi Seksual di 

Singapura 

Adapun aturan di Negara Singapura yang mengatur tentang gratifikasi 

tertuang dalam Prevention of Corruption Act (Chapter 241):29 

                                                           
28 Singapura, Prevention of Corruption Act 1960 Chapter 241, Section 2. 

29 Singapura, Op. Cit. 
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a. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (PCA), disahkan pada Juni 1960, 

untuk menyediakan pencegahan yang lebih tegas tentang korupsi. 

Hukum juga memberdayakan petugas CPIB untuk menyelidiki dan 

menangkap pelaku korupsi. PCA diubah beberapa kali sejak tanggal 

ditetapkan. Melalui perubahan tersebut, hukuman untuk pelaku korupsi 

yang ditingkatkan dan petugas CPIB diberi kekuasaan yang lebih 

investigatif untuk membuat perang melawan korupsi lebih mudah. 

b. Berdasarkan PCA, Presiden dapat menunjuk petugas untuk menjadi 

Direktur CPIB. Presiden juga menunjuk Wakil Direktur dan nomor 

seperti asisten direktur dan penyidik khusus CPIB karena ia dianggap 

tepat. 

c. Apa yang dikenal sebagai "suap" digambarkan sebagai "gratifikasi 

korup" di PCA. "Gratifikasi" dapat mengambil banyak bentuk, dan 

mereka termasuk; 

d. uang atau hadiah, pinjaman, biaya, hadiah, komisi, keamanan berharga 

atau properti lainnya atau kepentingan dalam properti dari deskripsi 

apapun, baik bergerak atau tidak bergerak; setiap kantor, pekerjaan 

atau kontrak; 

e. pembayaran, rilis, debit likuidasi dari setiap pinjaman, kewajiban atau 

tanggung jawab lainnya, baik secara keseluruhan atau sebagian; 

f. layanan lain, mendukung, keuntungan dari setiap deskripsi apapun, 

termasuk perlindungan dari hukuman atau cacat yang terjadi atau 

ditangkap atau dari tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau 
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pidana, maupun tidak sudah dilembagakan, dan termasuk latihan atau 

kesabaran dari para pelaksanaan hak atau kekuasaan resmi atau tugas; 

dan 

g. setiap tawaran, melakukan atau janji gratifikasi apapun dalam arti 

huruf a, b, c dan d. 

Berdasarkan PCA, sebuah 'agen' berarti setiap orang yang dipekerjakan 

oleh atau bertindak untuk yang lain, dan termasuk wali, administrator dan 

pelaksana, dan orang yang melayani Pemerintah atau berdasarkan 

perusahaan atau badan publik, dan untuk tujuan pasal 8 dari PCA termasuk 

subkontraktor dan setiap orang bekerja atau bertindak untuk subkontraktor 

tersebut. Di sisi lain, 'kepala' termasuk majikan, penerima manfaat di 

bawah kepercayaan, dan kepercayaan nyata seolah-olah orang dan setiap 

orang yang menguntungkan tertarik pada harta orang yang meninggal 

seolah-olah benar, dan dalam kasus orang yang melayani Pemerintah atau 

badan publik termasuk pemerintah atau badan publik, sebagai kasus 

mungkin. 

Bagian 8 dari PCA adalah bagian anggapan yang menyatakan: 

"Dimana dalam setiap proses terhadap seseorang di bawah bagian 5 atau 6, 

terbukti bahwa gratifikasi apapun telah dibayarkan atau diberikan kepada 

atau diterima oleh seseorang dalam pekerjaan Pemerintah atau departemen 

itu atau dari badan publik oleh atau dari seseorang atau agen dari orang 

yang memiliki atau berusaha untuk memiliki hubungan dengan Pemerintah 

atau departemen atau setiap badan publik, gratifikasi tersebut dianggap 
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telah dibayar atau diberikan dan diterima korup sebagai bujukan atau 

reward sebagai disebutkan sebelumnya kecuali dapat membuktikan 

sebaliknya. ". Hal ini secara efektif menggeser beban ke pelaku korup, 

yang telah membuktikan kepada Mahkamah bahwa gratifikasi yang 

terlibat tidak diberikan atau diterima koruptif. 
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