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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang 

lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi 

mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat 

menyentuh berbagai bidang kehidupan dan merupakan ancaman serius terhadap 

cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.  

Korupsi merupakan penyakit kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai 

negara, baik negara berkembang (development country) maupun di negara maju 

(developed country). Korupsi ini tidak hanya dapat merusak sistem hukum dan 

demokrasi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia 

(HAM), merusak sistem ekonomi, mereduksi kualitas hidup, menumbuhsuburkan 

kejahatan terorganisasi dan mengancam kemanusiaan serta pembangunan 

berkelanjutan.
1
 

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai 

bentuk kejahatan yang sangat berbahaya. Kerugian keuangan negara dan 

perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran 

dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam 

                                                             
1
USAID, The United States Government, The Asia Foundation, Kemitraan, Hukum Anti 

Korupsi, h. 2-3. 
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kebijakan perundang-undangan pidana.
2
 Perkembangan dan pertumbuhan tindak 

pidana ini telah meluas, sistematis, dan terus meningkat, baik dari jumlah kasus 

yang terjadi, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, kualitas tindak pidana 

yang dilakukan, serta lingkupnya yang sudah memasuki seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. 

Sejauh ini, kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia masih 

mengkhawatirkan kendati mengalami kenaikan peringkat Indeks Persepsi Korupsi 

(IPK) satu level dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari  Laporan 

Transparency International
3
(TI) tahun 2018 yang menempatkan Indonesia pada 

peringkat 89 dengan nilai 38 dari 180 negara (skala yang digunakan 0-100. Nilai 

0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih).
4
  

Sebagai salah satu bentuk white collar crime
5
, korupsi selalu mengalami 

dinamisasi dari segala sisi dan senantiasa berkembang, baik modus operandi 

maupun alat yang digunakannya seiring dengan perkembangan zaman, 

                                                             
2
Elwi Danil, Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Cet.2, Ed.1, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2012, h. 70. 

 
3
Transparency International adalah sebuah organisasi non pemerintahan (Non Government 

Organization) yang didirikan untuk memantau praktik-praktik korupsi di seluruh dunia. Organisasi 

ini bermarkas di Berlin, Jerman, dan mempunyai banyak perwakilan di berbagai negara. 

Organisasi ini bekerjasama dengan banyak institusi, baik institusi pemerintah, non pemerintah 

maupun institusi internasional. Setiap tahun Transparency International mengeluarkan Perception 

Index of Corruption yang berupa peringkat negara-negara dari sudut pandang praktik korupsi yang 

terjadi di negara-negara tersebut. Angka-angka indeks tersebut merupakan hasil poling dari 

beberapa persepsi indeks korupsi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak lain.  

 
4
Transparency International, Corruption Perception Index 2018, Transparency International 

2019, h. 3.  

 
5
Istilah white collar crime pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutterland dalam 

pidatonya di depan American Sociological Society pada tahun 1939. Edwin H. Sutterland 

merumuskan white collar crime sebagai “crime committed by person of respectability and high 

social status in the course of their occupation” (kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya). 
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perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai upaya 

telah dilakukan untuk memberantas kejahatan ini, namun ternyata korupsi masih 

tetap saja ada, tumbuh dan berkembang seirama dengan perkembangan 

masyarakat.  

Bentuk korupsi pada masa sekarang ini mengalami perkembangan dengan 

munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau 

kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya 

adalah gratifikasi. Celah dan kekurangan tersebut menjadi titik lemah yang 

mendorong terjadinya praktik korupsi dengan modus baru, bahkan ketersediaan 

aturan hukum tertentu pun dalam bidang korupsi bisa menjadi celah untuk 

terjadinya korupsi, terutama jika aturan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak 

adil, dirumuskan secara ambigu dan tidak jelas, serta kontradiktif dan overlapping 

terhadap aturan yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi.
6
 

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak 

dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. 

Realitanya, gratifikasi banyak mempengaruhi sikap pegawai negeri dan 

penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu 

kebiasaan yang acap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian 

hadiah sebagai tanda terima kasih, atau cendera mata atas jasa yang telah 

diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Pemberian 

tanda terima kasih ini sudah wajar, tetapi pembuat undang-undang 

memandangnya sebagai sesuatu yang negatif karena berpotensi menimbulkan 

                                                             
6
USAID, The United States Government, The Asia Foundation, Kemitraan, Op. Cit., h. 47. 
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terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap tugas dan kewajiban. 

Potensi korupsi inilah yang sesungguhnya ingin dicegah, terutama jika pemberian 

itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki.
7
 

Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia 

sejak tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK). Perumusan gratifikasi 

sebagai salah satu delik korupsi merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam 

memberantas tindak pidana korupsi dengan memperbaharui peraturan perundang-

undangan yang mendasarinya.
8
 

Adanya pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran 

bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat 

disalahgunakan, mengganggu kinerja dan tanggung jawab pejabat dalam 

menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajibannya, khususnya dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan publik. Harapannya jika budaya pemberian dan 

penerimaan gratifikasi kepada/oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara 

dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan 

atau bahkan dihilangkan.
9
 

                                                             
7
Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h. 

77. 

 
8
Andi Muliyono. Tindak Pidana Gratifikasi, Cetakan Pertama, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2017, h. 33. 

 
9
Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi, KPK, Jakarta, 2014, h. 

1. 
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Dalam perkembangannya, semula bentuk gratifikasi ini hanya berupa 

barang dan uang, namun kenyataannya praktik korupsi melalui gratifikasi ini 

mengalami perkembangan. Saat ini bermunculan modus operandi baru yang 

dilakukan dengan memanfaatkan celah dari berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi, di antaranya gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Hingga saat ini 

belum ada satupun pelakunya yang dijerat dan diproses ke meja persidangan 

dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini terjadi karena masih adanya 

perdebatan pada persoalan teori dan hukum mengenai tindak pidana gratifikasi 

ini.   

Persoalan teori yang muncul terhadap gratifikasi berupa pelayanan seksual 

ini adalah tidak sesuainya gratifikasi berupa pelayanan seksual dengan 

karakteristik dan konsep gratifikasi dalam UUPTPK. Gratifikasi dimaknai 

pemberian yang bersifat netral, artinya tidak terdapat makna negatif atau 

bertentangan dengan hukum, dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan 

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri 

atau penyelenggara negara. Kemudian gratifikasi tersebut tidak dianggap suap 

apabila penerima gratifikasi melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) dalam waktu yang ditentukan. Pertanyaan hukum yang muncul, bagaimana 

proses pelaporan terkait dengan gratifikasi berupa pelayanan seksual ini. 

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi konsep, dalam pemberian dan penerimaan 

gratifikasi tidak terdapat meeting of mind (konsensus atau hal yang bersifat 
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transaksional) dan mens rea (niat jahat). Akan tetapi dalam hal ini sulit sekali 

memastikan bahwa pemberian gratifikasi berupa pelayanan seksual dalam 

praktiknya tidak memiliki meeting of mind dan mens rea dari awal pemberiannya.     

Adapun dari perspektif persoalan hukum, terdapat ketidakjelasan rumusan 

norma dalam Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK. Penjelasan terkait pasal tersebut 

mendefinisikan gratifikasi sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi 

pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

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

lainnya. Mencermati definisi gratifikasi pada penjelasan pasal tersebut, kalimat 

yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti 

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

saja persoalannya, gratifikasi berupa pelayanan seksual ini dalam peraturan 

hukum yang ada dirumuskan secara tidak jelas dan menimbulkan multitafsir. 

Belum lagi dalam ketentuan pasal tersebut ditentukan adanya pembebanan 

pembuktian berdasarkan nilai pemberian yang diterima, padahal pelayanan 

seksual itu tidaklah dapat dinilai dengan uang serta tidak memiliki standar nilai 

yang jelas. Karena itulah keberadaan dari gratifikasi berupa pelayanan seksual ini 

dalam penerapannya seringkali masih menimbulkan perdebatan. 
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1.2  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

isu hukum sebagai berikut: 

1. Apakah gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana 

korupsi? 

2. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan gratifikasi berupa pelayanan 

seksual dalam tindak pidana korupsi?  

 
1.3  Tujuan Penelitian 

 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dapat atau tidaknya gratifikasi berupa pelayanan seksual 

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. 

2. Menganalisis dan menemukan konstruksi hukum pengaturan gratifikasi 

berupa pelayanan seksual dalam tindak pidana korupsi.  

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan 

dan sumbangan pemikiran sekaligus memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan bagi 

pencegahan tindak pidana korupsi khususnya. Penelitian ini juga 
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diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas 

kedudukan dari gratifikasi berupa pelayanan seksual dalam tindak 

pidana korupsi; 

b. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat bagi arah 

kebijakan legislasi dalam memperbaharui undang-undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi pegangan bagi praktisi hukum dalam upaya 

menjawab perdebatan di kalangan masyarakat mengenai persoalan 

gratifikasi seksual ini. 

 
1.5 Tinjauan Pustaka 

 
1.5.1 Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi berasal dari dua konsep, yaitu konsep tindak 

pidana dan konsep korupsi.  Tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang 

berasal dari terjemahan kata strafbaar feit dalam bahasa Belanda, dari kata 

criminal act atau offense dalam bahasa Inggris, serta delict yang berasal dari 

kata latin yakni delictum.
10

 Istilah tersebut kemudian diterjemahkan oleh para 

sarjana-sarjana Indonesia sebagai tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan 

peristiwa pidana. Sementara dalam berbagai undang-undang sendiri 

digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan kata strafbaar feit. Beberapa 

istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:
11

 

                                                             
10

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 94. 

 
11

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Cet. 2, 

UMM Press, Malang, 2009, h. 101. 
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1. peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-

Undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14; 

2. perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan 

Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara-Acara Pengadilan Sipil; 

3. perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam 

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan 

Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen; 

4. hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam 

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan; 

5. tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang 

misalnya: 

a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan 

Umum, 

b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, 

c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja 

Bakti dalam Rangka Pemasyarakatannya Bagi Terpidana Karena 

Melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan. 

 

Sekarang ini semua undang-undang sudah menggunakan istilah tindak 

pidana, seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 

Kesehatan, dan lain sebagainya.
12

   

Setelah kita ketahui bersama beberapa istilah yang lazim digunakan 

untuk menunjuk pada istilah strafbaar feit, berikut ini beberapa pengertian 

yang diberikan oleh para ahli terkait definisi dari tindak pidana. Penjelasan ini 

sangat penting untuk diketahui karena dapat memberikan pemahaman kapan 

suatu perbuatan pidana dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga 

                                                             
12

Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, 

h. 43. 
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dengan demikian dapat diketahui batas-batas suatu perbuatan dapat disebut 

sebagai suatu tindak pidana. 

Menurut D. Simons, strafbaar feit merupakan suatu perbuatan manusia 

yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dilakukan 

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat 

dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.
13

 Dengan batasan definisi 

tersebut, unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai tindak 

pidana menurut Simons adalah: 

1. perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) atau 

negatif (tidak berbuat); 

2. diancam dengan pidana; 

3. melawan hukum; 

4. dilakukan dengan kesalahan; 

5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
14

 

 

Ahli hukum pidana Belanda lainnya yang memberikan definisi mengenai 

Strafbaar Feit adalah Van Hamel dan Vos. Menurut Van Hamel, strafbaar feit 

adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan 

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Vos 

memberikan definisi lebih singkat. Menurutnya tindak pidana merupakan 

suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 

pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan 

diancam dengan pidana.
15

 Senada juga dengan pandangan Enschede, Ia 

                                                             
13

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana; Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, h. 74. 

 
14

Tongat, Op. Cit., h. 105. 

 
15

Andi Hamzah, Op. Cit., h. 96.  
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memberikan definisi tindak pidana sebagai kelakukan manusia yang 

memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela.
16

 

Pandangan Simons, Van Hamel, Vos dan Enschede tersebut, secara 

doktrinal dalam hukum pidana disebut sebagai pandangan yang monistis 

karena melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya 

merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip 

bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 

perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana 

(criminal responsibility).
17

  

Bandingkan dengan Moeljatno, dalam bukunya Asas-Asas Hukum 

Pidana, Ia memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perbuatan 

pidana adalah: 

“Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum yang mana larangan ini 

disertai sanksi (ancaman) 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 itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan 

(yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 

sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan 

kejahatan).”
18

 

 

Berdasarkan definisi di atas, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana 

harus terpenuhi beberapa unsur, di antaranya: 

a. adanya perbuatan (manusia); 

                                                             
16

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, 2016, h. 124. 

 
17

Tongat, Op. Cit., h. 105. 

 
18

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 6, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 55. 
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b. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 

syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP); 

c. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat meteriil, terkait 

dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 

fungsinya yang negatif).
19

 

 

Selanjutnya, ahli hukum pidana yang secara tegas mendefinisikan 

perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana adalah 

Hazewinkel Suringa. Menurutnya perbuatan pidana adalah sebuah istilah, 

setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan 

perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-

pelanggaran.
20

  

Pandangan Moeljatno dan Hazewinkel Suringa yang memisahkan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam doktrin hukum 

pidana dikenal dengan pandangan dualistis. Pandangan ini berpangkal tolak 

dari pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan 

sehingga hanya sifat-sifat perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. 

Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi 

bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.
21

  

Sedangkan istilah korupsi, dari sudut terminologi berasal dari kata 

corruptio dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan 

                                                             
19

Tongat, Op. Cit., h. 107. 

 
20

Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., h. 124. 

 
21

Chairul Huda, Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ Menuju Kepada „Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan‟, Cetakan ke- 4, Kencana, Jakarta, 2011, h. 15.  
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dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.
22

 Jika 

ditelusuri lebih jauh, sebenarnya istilah ini berasal dari suatu kata Latin yang 

lebih tua yakni „corrumpere‟. Corrumpere dapat diartikan sebagai kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau 

memfitnah.
23

Istilah ini kemudian mewarnai perbendaharaan kata dalam 

bahasa berbagai negara, misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi 

corruption atau corrupt, dalam bahasa Prancis menjadi corruption, dan dalam 

bahasa Belanda disalin menjadi istilah coruptie (korruptie). Agaknya dari 

bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.
24

 

Pada abad ke-19 di Amerika Serikat korupsi merupakan istilah yang 

paling sering digunakan dalam perbendaharaan kata dalam ilmu politik, 

kemudian artinya berkembang setelah menjadi sorotan dari berbagai ilmu 

pengetahuan yang mana tiap pendekatan memiliki perumusan sendiri sesuai 

pengelihatannya.
25

Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu 

berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. 

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang menjadikan korupsi sebagai 

objek kajian dan pembahasan, telah memberikan suatu gambaran tentang 

                                                             
22

Elwi Danil, Op. Cit., h. 3. 

 
23

Hiariej Eddy, “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum 

Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, h. 113. 

 
24

Andi Hamzah. Korupsi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 7. 

 
25

Soedjono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan 

Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 16.  
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betapa tidak mudahnya memberikan suatu batasan konseptual untuk 

memahami makna korupsi. Ketidakmudahan itu disebabkan karena 

kemajemukan aspek yang terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, 

sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup.
26

 

Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang 

bernuansa menghina dan memfitnah, penyuapan, niet ambtelijk corruptive.
27

 

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan ditemukan kenyataan akan 

makna semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan 

keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi 

dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di 

bawah kekuasaan jabatannya.
28

 Banyaknya pengertian korupsi secara harfiah 

tersebut membuat kita berkesimpulan bahwa memang korupsi ini merupakan 

istilah yang memiliki arti yang cukup luas. 

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana bangsa Indonesia, istilah 

korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor 

Prt/PM/06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan 

istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya 

                                                             
26

Elwi Danil, Op. Cit., h. 1. 

 
27

Martiman Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Cet. 1, 

CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 7. 

 
28

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2012, h. 9.  
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yang menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan 

perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.
29

 Selain 

memberikan rumusan tentang apa yang dinamakan korupsi, dalam konsideran 

tersebut juga sekaligus memberikan isi dan makna dari apa yang dinamakan 

korupsi. Apabila dikaji lebih lanjut, maka kita dapat menjumpai beberapa 

unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi, 

antara lain:
30

 

1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja, baik untuk 

kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan 

sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan 

kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara; 

2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima 

gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan negara atau daerah atau 

suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau 

daerah, yang dengan mempergunakan 

kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh 

karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa 

keuntungan keuangan atau material baginya.  

 

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan 

kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-

pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya 

diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang 

dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang 

dipercayakan pada mereka.
31

 

                                                             
29

Elwi Danil, Op. Cit., h. 5. 

 
30

Hermien Hadiati Koeswadji, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana 

Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 34-35. 

 
31

Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, 

Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. 6-7.  
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Black‟s Law Dictionary mengartikan korupsi sebagai ”an act done with 

an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights 

of other”
32

 yang artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan 

kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Definisi korupsi juga dapat 

dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada displin ilmu yang 

dipergunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste, korupsi 

didefinisikan ke dalam 4 (empat) jenis:
33

 

a. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya 

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya 

bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para 

anggota organisasi; 

b. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud 

mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan 

regulasi tertentu; 

c. Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang 

dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan; dan 

d. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun 

dictretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. 

 

Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai 

perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk 

kepentingan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari 

pengertian korupsi, yaitu:
34

 

                                                             
32

Henry Camble Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul Minn, West 

Publising Co, 1990, h. 176. 

 
33

Ermansyah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Cetakan Kesatu, Mandar 

Maju, Bandung, 2010, h. 21-22. 

 
34

IGM Nurjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya 

Keadilan Melawan Mafia Hukum.Cet.1, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, h. 15.  

 



17 
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS            GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL…            MUH. ARIEF SYAHRONI 

a. menyalahgunakan kekuasaan; 

b. kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di 

sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi; 

c. keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang 

yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan 

teman-temannya). 

 

Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi secara spesifik mengarah 

kepada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pegawai 

negeri; korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara 

untuk meraih keuntungan pribadi dan atau kelompoknya (the abuse of public 

office for personal gain).
35

 

Syed Husen Alatas, seorang guru besar dan pakar korupsi Universitas 

Singapura, dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Korupsi menjelaskan ciri-

ciri korupsi antara lain:
36

 

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang; 

b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu 

telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa 

dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tergoda untuk 

menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif 

korupsi tetap dijaga kerahasiaannya; 

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 

Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang; 

d. Mereka yang memperaktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha 

untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik 

pembenaran hukum; 

e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan 

mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu; 

f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan 

oleh badan publik atau umum (masyarakat); 

g. Setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. 

                                                             
35

Etty Endriati, Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 2.   

 
36

Evi Hartanti, Op. Cit., h. 10. 
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Kemudian berdasarkan ketentuan hukum materiil tentang tindak pidana 

korupsi menurut UUPTPK, dapat disebutkan berbagai jenis dan tipologi 

tindak pidana korupsi di antaranya:
 37

 

1. tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain 

atau suatu korporasi (Pasal 2); 

2. tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3); 

3. tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan 

sesuatu (Pasal 5); 

4. tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6); 

5. korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan 

dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI 

(Pasal 7); 

6. korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga 

(Pasal 8); 

7. tindak pidana korupsi Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan 

daftar-daftar (Pasal 9); 

8. tindak pidana korupsi Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat 

atau daftar (Pasal 10); 

9. korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang 

berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11); 

10. korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau hakim dan 

advokat menerima hadiah atau janji; Pegawai Negeri memaksa 

membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, 

menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan 

(Pasal 12); 

11. tindak pidana korupsi suap Pegawai Negeri menerima gratifikasi 

(Pasal 12 B); 

12. korupsi suap pada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan 

jabatan (Pasal 13); 

13. tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan 

korupsi; 

14. tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 

KUHP (pasal 23). 
 

                                                             
37

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2003, h. 33. 
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Ada juga yang mengelompokkan tindak pidana korupsi ini dalam 

beberapa rumusan delik berdasarkan batasan yang dipahami dalam bunyi teks 

pasal-pasal UUPTPK, yakni:
38

 

1. Kelompok delik  yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara; 

2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif 

(yang menerima suap); 

3. Kelompok delik penggelapan; 

4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan; dan 

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan 

rekanan. 

 

Kemudian Ermansyah Djaja dalam bukunya Tipologi Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia, membagi tipe korupsi menjadi 7 (tujuh) tipe atau 

kelompok, antara lain:
39

 

1. Tipe tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan negara; 

2. Tipe tindak pidana korupsi suap; 

3. Tipe tindak pidana korupsi pemerasan; 

4. Tipe tindak pidana korupsi penyerobotan; 

5. Tipe tindak pidana korupsi gratifikasi; 

6. Tipe tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan; 

dan 

7. Tipe tindak pidana korupsi lainnya. 

 

Sementara itu, Syed Husein Alatas menyebutkan 7 (tujuh) bentuk atau 

jenis korupsi yaitu:
 40

 

a. Korupsi transaktif (transactive corruption), jenis korupsi yang 

menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan 

pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan 

dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya 

melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah. 

                                                             
38

Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, Strategi Pencegahan dan Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2008, h. 5. 

 
39

Ermansyah Djaja, Op. Cit., h. 60-62. 

 
40

IGM Nurjana, Op. Cit., h. 23. 
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b. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut 

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan 

bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya. 

c. Korupsi yang memeras (extortive corruption), adalah korupsi yang 

dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, 

penekanan (presure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal 

yang dimilikinya. 

d. Korupsi investif (investive corruption), adalah memberikan suatu jasa 

atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa 

depan. 

e. Korupsi defensive (defensive corruption), adalah pihak yang akan 

dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat 

terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. 

f. Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang dilakukan 

seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak lain yang 

terlibat. 

g. Korupsi suportif (supportive corruption), adalah korupsi dukungan 

(support) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat. 

 

Dalam praktik juga dikenal dua bentuk korupsi. Pertama, Administrative 

Corruption, dimana segala sesuatu yang dijalankan sesuai dengan 

hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi, ada individu-individu tertentu 

yang memperkaya dirinya sendiri atau berupaya memanfaatkan atau mencari 

keuntungan dari situasi yang ada. Kedua, Against the Rule Corruption, 

korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum.
41

 

 
1.5.2  Gratifikasi 

Secara bahasa, gratifikasi berasal dari bahasa latin “gratus-gratificary” 

yang digunakan untuk menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Kemudian 

dalam Bahasa Inggris digunakan „gratification‟ yang berarti 

reward/recompense (imbalan/hadiah), sebuah perbuatan untuk memberi 

hadiah (the act of gratifying), dan sumber kebahagiaan dan kepuasan (a 

                                                             
41

Marwan Effendy, Pemberantasan Korupsi dan Good Governance, Timpani Publishing. 

Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, h. 7. 
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source of pleasure and satisfication).
42

 Gratifikasi dalam Black‟s Law 

Dictionary edisi ke-5 diartikan sebagai „A gratuity; a recompense or reward 

for service or benefits, given voluntarily, without solicitation or promise‟.
43

 

Sedangkan dalam edisi ke-9, kata gratifikasi diartikan sebagai „A voluntarily 

given reward or recompense for a service or benefit; a gratuity‟.
44

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui unsur dari gratifikasi yakni 

sebagai berikut: 

1. Pemberian berupa hadiah atau kompensasi kepada orang lain dengan 

tujuan untuk menyenangkan orang yang telah memberikan pelayanan 

atau memberikan manfaat; dan 

2. Pemberian tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya permintaan 

atau janji. 

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi 

diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.
45

 

Sedangkan dalam Kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa 

Belanda, gratificatie, atau bahasa Inggrisnya gratification diartikan sebagai 

hadiah uang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, ada beberapa catatan. 

                                                             
42

Merriam Webster Dictionary. (Online), dalam https://www.merriam-

webster.com/dictionary/gratification diakses 30 Juli 2019. 

 
43

Henry Camble Black, Black's Law Dictionary, Fiftth Edition, St. Paul Minn, West 

Publising Co, 1979, h. 630. 

 
44

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Ninth Edition, Thomson Reuters, United States 

of America, 2014, h. 816. 

 
45

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa, Jakarta, 2008, h. 489. 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/gratification%20diakses%2030%20Juli%202019
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gratification%20diakses%2030%20Juli%202019
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Pertama, baik dalam KBBI maupun Kamus Hukum, gratifikasi diartikan 

sebagai pemberian hadiah berupa uang. Kedua, pengertian gratifikasi dalam 

kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, tindakan gratifikasi bukanlah 

merupakan suatu perbuatan tercela atau makna suatu perbuatan yang negatif. 

Ketiga, obyek gratifikasi dalam pengertian menurut KBBI jelas ditujukan 

kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum, obyek gratifikasi tidak 

ditentukan.
46

 

Dalam konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi, pengertian gratifikasi tidak sama persis dengan apa yang 

tertera dalam KBBI maupun Kamus Hukum. Istilah gratifikasi secara jelas 

dan gamblang kita temukan dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UUPTPK. 

Gratifikasi diartikan sebagai 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. Ada beberapa hal juga yang perlu diketahui dari 

konstruksi pasal tersebut yakni: Pertama, gratifikasi pada dasarnya bukanlah 

suatu tindak pidana. Kedua, gratifikasi baru dianggap sebagai tindak pidana, 

dalam hal ini dipersamakan dengan suap, apabila berhubungan dengan jabatan 

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tegasnya, jika 

gratifikasi tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan 

                                                             
46

Eddy Hiariej, "Memahami Gratifikasi", 13 Juni 2011, diakses melalui: 

https://nasional.kompas.com/read/2011/06/13/03392292/contact.html, tanggal 24 Oktober 2019. 

 

https://nasional.kompas.com/read/2011/06/13/03392292/contact.html
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kewajiban atau tugasnya, gratifikasi tersebut adalah perbuatan yang sah 

menurut hukum.
47

  

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu 

dilihat rumusan Pasal 12 B Ayat (1) UUPTPK. “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:...”. Dilihat dari 

rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi atau pemberian 

hadiah menurut UUPTPK berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap pada 

saat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tersebut melakukan tindakan 

menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun 

sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun 

pekerjaannya.
48

 

 

1.5.3  Pengertian Pelayanan Seksual  

Istilah pelayanan seksual berasal dari 2 (dua) suku kata, yakni pelayanan 

dan seksual. Kata „pelayanan‟ secara etimologis berasal dari kata „layan‟ yang 

berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan 

seseorang, perihal atau cara melayani; servis atau jasa; sehubungan dengan 

jual beli barang atau jasa. Menurut KBBI, pelayanan memiliki tiga makna, 

yaitu: (1) perihal atau cara melayani; (2) kebutuhan orang lain dengan 
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Ibid. 
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Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengantar Gratifikasi, Cetakan 1, KPK, Jakarta, 2014, h. 

16. 
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memperoleh imbalan (uang); dan (3) kemudahan yang diberikan sehubungan 

dengan jual beli barang atau jasa.
49

 

 Pelayanan atau dalam bahasa Inggris „service‟ merupakan kata benda 

(noun). Kata „service‟ tersebut merupakan serapan dari bahasa Latin yakni 

servus, servitium yang berarti layanan. Kata „service‟ juga dapat diartikan 

sebagai berikut:
50

 

1. the occupation or function of serving (pekerjaan atau fungsi 

pelayanan); 

2. employment as a servant (pekerjaan sebagai pelayan); 

3. the work performed by one that serves (pekerjaan yang dilakukan oleh 

orang yang melayani); 

4. help, use, benefit (bantuan, kegunaan, keuntungan); 

5. contribution to the welfare of others (kontribusi kepada kesejahteraan 

orang lain); 

6. the act of serving: such as a helpful act (perbuatan melayani seperti 

memberikan bantuan);  

7. a facility supplying some public demand (fasilitas memasok kebutuhan 

publik).  

 

Dalam Black‟s Law Dictionary, kata „service‟ diartikan sebagai”the 

status or condition of a servant; labor performed in the interest or under the 

direction of other; the performance of some useful act or series of acts for the 

benefit of another, for a fee”.
51

  

Dari uraian di atas, kata „service‟ dapat diartikan sebagai segala kegiatan 

atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membantu, mengerjakan 

sesuatu, atau memenuhi kebutuhan orang lain. Dengan kata lain „service‟ 

dapat diartikan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan orang lain. 
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Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2011, h. 10. 
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Merriam Webster Dictionary. (Online), diakses melalui: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/service tanggal 1 Agustus 2019.  
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Bryan A. Garner, Op, Cit., h. 1576. 
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Dengan demikian, segala perbuatan untuk melayani kebutuhan orang lain, 

baik kebutuhan barang maupun jasa dapat dikatakan sebagai pelayanan. Jika 

pelayanan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik atau barang 

barang/jasa publik, maka lahirlah konsep pelayanan publik (public service) 

yang menjadi kewajiban utama pemerintah. Di bidang kesehatan lahirlah 

konsep pelayanan kesehatan, di bidang bisnis misalkan lahir pelayanan 

konsumen, dan lain sebagainya.  

Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas 

yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa 

barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Berdasarkan pengertian di 

atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan adalah cara melayani, 

membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan 

seseorang atau sekelompok orang.  

Sedangkan kata „seksual‟ diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan 

seks (jenis kelamin); dan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-

laki dan perempuan.
52

Kata seksual merupakan serapan dari bahasa Inggris 

„sexual‟ dan merupakan kata sifat (adjective) dari kata „sex‟ yang diserap dari 

bahasa Latin „sexus‟ yang berarti seks. Seks biasanya digunakan untuk 

membedakan jenis kelamin (terutama fungsi reproduksi) laki-laki dan 

perempuan. Kata „sexual‟ juga bersinonim dengan kata „intimate‟.  
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Sri Wahyuni, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Team Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, h. 
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Dalam Merriam Webster Dictionary, kata sexual diartikan sebagai, of, 

relating to, or associated with sex or the sexes (yang berhubungan dengan 

seks); dan having or involving sex (melakukan atau melibatkan seks).
 53

Senada 

dengan hal tersebut, kata „sexual‟ juga dapat diartikan sebagai having or 

involving sex (melakukan atau melibatkan seks); dan intimate: involved in a 

sexual relationship (terlibat dalam hubungan seksual).
54

  

Dari pengertian tersebut, maka kata seksual dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah seks, seperti hubungan seks, 

fungsi reproduksi, dan lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan definisi kata 

tersebut, maka pelayanan seksual dapat diartikan sebagai kegiatan atau 

perbuatan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang berkaitan 

dengan seks, seperti hubungan seksual dan lain sebagainya.  

 
1.6 Metode Penelitian 

 
1.6.1  Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan untuk 

mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang 

ada. Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan preskripsi terhadap 

rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian 

hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 
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Merriam Webster Dictionary. (Online), diakses melalui: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/sexual, tanggal 1 Agustus 2019. 
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Dictonary (online), diakses melalui https://www.definitions.net/definition/sexual, tanggal1 

Agustus 2019. 
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hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.
55

 

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa penelitian 

hukum dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
56

 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non-hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 

yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum; dan 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

dalam kesimpulan.  

 
1.6.2  Metode Pendekatan 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitin hukum ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative  approach).
57

 

Pendekatan undang-undang (statue approach) diperlukan guna mengkaji 

dasar hukum pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan untuk 

mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun 

landasan teoritis mengenai karakteristik gratifikasi sebagai tindak pidana 

korupsi. Oleh karena itu, perlu dikemukakan teori tentang tindak pidana, teori 
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Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, Kencana Pranada Media Group, 

Jakarta, 2010, h. 35. 
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tindak pidana korupsi, serta teori-teori lainnya yang relevan dengan penelitian 

ini. 

Pendekatan komparatif (comparative approach), digunakan untuk 

membandingkan pengaturan mengenai gratifikasi berupa pelayanan seksual 

(sexual service) sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan 

beberapa negara yang telah mengatur gratifikasi berupa layanan seksual ini 

dalam hukum positifnya maupun dari putusan-putusan terhadap kasus 

penerimaan gratifikasi berupa layanan seksual di negara Singapura, Malaysia, 

dan India. 

1.6.3  Sumber Bahan Hukum 

 

Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini 

terdiri dari: (1) peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (2) 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder 
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meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-

buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum pidana, buku-buku tentang 

tindak pidana korupsi, buku-buku non-hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, artikel dalam berbagai majalah, komentar-komentar atas putusan 

pengadilan, serta sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan apa yang 

diteliti. 

1.6.4  Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan 

dengan metode inventarisasi dan kategorisasi yakni mencari peraturan 

perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. 

Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan studi 

kepustakaan yakni menelusuri buku-buku hukum (treaties) yang berkaitan 

dengan isu hukum yang akan dipecahkan.  

1.6.5  Analisis Bahan Hukum 

 

Pengolahan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan (inventarisasi) bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang telah ada kemudian dikelompokkan dan dikaji sesuai dengan 

dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep dan 

pendekatan komparatif yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh 

gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan 

sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori 

dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa 

secara normatif. 
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1.7 Sistimatika Penulisan 

 

Penulisan penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab. Bab I menjelaskan 

secara umum mengenai latar belakang mengapa isu hukum ini menarik untuk 

diteliti, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (meliputi: tipe penelitian, 

pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan 

analisis bahan hukum), dan sistimatika penulisan. Uraian dalam Bab I ini 

merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis ini sekaligus mengantarkan pada 

pembahasan bab-bab berikutnya. 

Bab II penelitian ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan 

masalah pertama. Bab ini akan dimulai dengan menguraikan karakteristik 

gratifikasi dalam UUPTPK, perbedaan antara gratifikasi dan suap, kemudian 

dilanjutkan dengan analisis mengenai pemberian layanan seksual sebagai tindak 

pidana gratifikasi.  

Sedangkan Bab III berisi pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, 

yakni mengenai konstruksi hukum pengaturan gratifikasi berupa pelayanan 

seksual dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya, dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai urgensi pengaturan gratifikasi pelayanan seksual dalam sistem hukum 

pidana Indonesia, perbandingan pengaturan gratifikasi pelayanan seksual 

dibeberapa negara, dan terakhir menguraikan tentang konstruksi hukum 

pengaturan gratifikasi pelayanan seksual yang sesuai dengan kaidah penyusunan 

norma hukum pidana. 
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Terakhir adalah Bab IV, bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan 

dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan jawaban dari rumusan masalah 

yang diteliti. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap 

permasalahan yang diajukan dalam tesis ini. Dalam bab ini juga berisi saran yang 

kiranya dapat bermanfaat terhadap permasalahan hukum yang ada setelah 

dilakukan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


