
ABSTRAK 

 

 

 Penelitian mengenai gratifikasi seksual yang diterima aparat penegak 

hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis 

secara mendalam kebijakan terhadap gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan 

hukum kasus tindak pidana gratifikasi seksual di Indonesia. Tidak dapat kita 

pungkiri bahwa permasalahan korupsi di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah 

bahkan seperti sudah mengakar dalam tubuh Bangsa Indonesia. Berbagai macam 

cara ditempuh untuk memberantas tindak pidana korupsi tetapi hasilnya masih nihil 

bahkan praktik-praktik korupsi yang terjadi semakin berkembang dengan 

munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah-celah dari 

berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberantas tindak 

pidana korupsi. Salah satu praktik baru tindak pidana korupsi yang belakangan ini 

ramai dibicarakan adalah tindak pidana gratifikasi seksual atau pemberian berupa 

jasa pelayanan seksual. Berdasarkan hal tersebut muncullah pertanyaan 

bagaimanakah kedudukan gratifikasi seksual dalam hukum pidana nasional 

khususnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif karena berasal dari adanya kekosongan norma tentang gratifikasi 

seksual dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini 

dipergunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptul 

approach). 
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ABSTRACT 

 

 

Research on sexual gratification received by law enforcement officers in 

corruption in Indonesia aims to analyze in depth the policy against gratuities in 

Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. In addition, this study also aims to 

mengalisis problems in the legal arrangements criminal cases of sexual 

gratification in Indonesia. We can not deny that the problem of corruption in 

Indonesia has become commonplace even as the body is rooted in the Indonesian 

nation. Various ways adopted to eradicate corruption but the result is still nil even 

corrupt practices that occurred is growing with the emergence of new practices 

that attempts to exploit the cracks of various laws and regulations established to 

combat corruption. One of the new practices of corruption that recently busy 

talking about is the crime of sexual gratification or the provision of services in the 

form of sexual services. Based on this position comes the question of how sexual 

gratification in national criminal law, especially in Act No. 30 of 1999 as amended 

by Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. 

This type of research used in this study is a normative legal research 

because it comes from the vacuum norm of sexual gratification in corruption in 

Indonesia. So the approach used in this study legislation (statue approach), a 

comparative approach (comparative approach) and the conceptual approach 

(conceptul approach). 
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DAFTAR PUSTAKA 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada saat 

organisasi masyarakat yang rumit mulai muncul, manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling 

tidak selama beberapa ribu tahun. Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang 

berlain-lainan. Seperti gejala kemasyarakatan lainnya, korupsi banyak ditentukan oleh 

berbagai faktor. Catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuapan terhadap para 

hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, 

Cina, Yunani dan Romawi Kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. 

Hammurabi dari Babilonia, yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM memerintahkan kepada 

seseorang gubenur provinsi untuk menyelidiki satu perkara penyuapan.1  

Sementara sejak Negara Republik Indonesia berdiri, pada masa revolusi fisik (1945-

1950), korupsi sudah dilakukan oleh orang-orang. Memang pada masa itu tak ada terdengar 

ada orang yang diseret ke pengadilan karena korupsi, itu disebabkan belum adanya definisi 

secara konkrit tentang perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya tindak 

pidana korupsi mengalami beberapa perkembangan dalam hal jenis dan tata cara tindak pidana 

korupsinya. Dan itu yang mendorong mulai munculnya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang tindak pidana korupsi.  

Pembagian tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 Jo. 

Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut 

dirumuskan dalam pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12B,13,15,16,21,22,23, dan 24. Dari pasal-

pasal tersebut dapat dikelompokan menjadi lima rumusan dasar, yaitu : 

                                                        
1 Syed Hussain Alatas,  1987,  Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi , LP3ES, Jakarta,  h. 1. 



a. Atas dasar substansi objek tindak pidana meliputi korupsi murni dan tidak murni 

b. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi 

umum dan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

c. Atas dasar sumbernya dari KUHP dan UU 

d. Atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan delik meliputi aktif dan pasif 

e. Atas dasar tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara 

Dan dalam perumusan delik – delik korupsi yang terdapat pada Undang-undang Nomer 

31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 tersebut telah dirumuskan beberapa 

delik, yaitu :2 

1. Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 

dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi). 

2. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu Pasal 5 UU NO. 31 Tahun 

1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 209 KUHP (Suap 

Aktif). 

3. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dan 

Advokat Pasal 6 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001 yang 

diadopsi dari Pasal 210 KUHP (SUAP AKTIF). 

4. Delik dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi 

dalam menyerahkan alat keperluan TNI dan Kepolisian  RI  Pasal 7 UU. No. 31 

Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 387 dan 388 

KUHP. 

5. Delik  Pegawai Negeri menggelapkan Uang dan Surat Berharga Pasal 8 UU. No. 

31 Tahun 1999 Jo.UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP. 

6. Delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk 

pemeriksaan administrasi Pasal 9 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 

2001 yang diadopsi dari Pasal416 KUHP. 

                                                        
2 Martiman Prodjohamidjojo,  2005,  Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,  Mandar 

Maju, Malang,  h. 18 



7. Delik  Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar untuk 

meyakinkan/membuktikan di muka pejabat yang berwenang Pasal 10 UU. No. 31 

Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 417 KUHP. 

8. Delik Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan 

kewenangan jabatan, Pasal 11 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 

yang diadopsi dari Pasal 418 KUHP. 

9. Delik Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat menerima 

hadiah atau janji (suap pasif), Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong 

pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam 

pemborongan, Pasal 12 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang 

diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP. 

10. Delik Pegawai Negeri menerima gratifikasi (Pegawai Negeri atau penyelenggara 

negara yang menerima gratifikasi pemberian dalam arti luas, yakni : pemberian 

uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Pasal 12 B UU. 

No.20 Tahun 2001). 

11. Delik suap pada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan Jabatan  Pasal 13 

UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001. 

12. Delik yang berhubungan dengan hukum acara Pemberantasan Korupsi 

adalah mencegah, merintangi /menggagalkan penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan Tipikor (Pasal 21 UU. No.31 Tahun 1999). 

13. Tersangka tidak memberikan keterangan seluruh hartanya, saksi bank, setiap saksi 

dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan 

keterangan atau memberikan keterangan yang palsu (Pasal 22 UU. No.31 Tahun 

1999). 

14. Delik saksi menyebut pelapor tindak pidana  korupsi (Pasal 24 Jo. Pasal 31 UU. 

No.31 Tahun 1999). 

Menurut Ilham Gunawan menyatakan bahwa kegiatan korupsi disebabkan oleh faktor-

faktor berikut, diantaranya :3 

a. Kelemahan ajaran agama dan etika 

                                                        
3 Surachmin dan Suhandio Cahaya,  2011,  Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, 

Sinar Grafika, Jakarta,  h. 107. 



b. Akibat kolonialisme 

c. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan 

d. Kemiskinan yang bersifat structural 

e. Sanksi hukum yang lemah 

f. Struktur pemerintahan yang lunak 

Dewasa ini, permasalahan korupsi semakin meningkat pesat. Masyarakat pun merasa 

korupsi sesudah era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi 

di Indonesia, justru meningkat pesat. Sebagai suatu tindak penyimpangan, perbuatan korupsi 

dapat diancam dengan pidana. Gugatan kepada koruptor secara normatif dapat ditempuh dalam 

beberapa jalur. Pertama, jalur hukum perdata yang diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 UU. No. 

31 Tahun 1999;  kedua, melalui jalur hukum administrasi, yang terdapat dalam keputusan 

presiden mengenai rekaan; ketiga, melalui jalur hukum pidana yang mengacu pada UU. No. 20 

Tahun 2001 Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, yang kebanyakan merupakan rumusan tindak pidana berasal dari KUHP.    

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam. Baru-baru ini yang sedang menjadi 

perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi dalam bentuk pelayanan seksual yang 

selanjutnya muncul istilah “gratifikasi seks”. Pada dasarnya kasus mengenai gratifikasi secara 

umum sudah termasuk ke dalam delik-delik korupsi yaitu delik Pegawai Negeri menerima 

gratifikasi (Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi pemberian 

dalam arti luas, yakni : pemberian uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

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

berdasarkan Pasal 12 B UU. No.20 Tahun 2001). Dan saat ini yang menjadi permasalahan 

yakni gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks. Tindak pidana ini meski tidak secara jelas 

termasuk dalam UUPTK namun secara tersirat sudah terakomodir pada pasal 12B UUPTK 

yang tentang penjelasannya gratifikasi dalam arti luas terdapat pada redaksi “fasilitas lainnya”. 



Seharusnya para pelaku sudah bisa dijerat dengan pasal ini atas tindak pidana gratifikasi dengan 

modus operasinya memanfaatkan wanita sebagai alat transaksi (pemberi layanan 

seksual/service sex) dalam pemenangan tender dan proyek oleh pemangku jabatan strategis. 

Berbalik dari itu, sejauh ini masalah gratifikasi yang diadili masih terbatas pada nominal rupiah 

dan belum menyentuh masalah gratifikasi seks. 

Sebagai contoh kasus yang belum lama ini sehingga muncul istilah “gratifikasi seks” 

yang dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi adalah dugaan yang 

menjerat Ahamad Fathonah selaku orang terdekat presiden PKS Lutfhi Hasan Ishak, pada saat 

dilaksanakannya Operasi Tangkap Tangan oleh KPK tertangkap basah tengah berduaan di 

dalam kamar hotel Le Meriden dengan mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta 

bernama Mariana Suciono (19) dan ditemukan uang sebagai imbalan sebesar Rp 10.000.000,- 

sebagai escort lady. Dalam kasus demikian ini masih sulit diidentifikasi karena masih 

lemahnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai gratifikasi seks. 

Kasus serupa juga diduga menyandung hakim Styabudi Tejocahyono, hal itu terungkap setelah 

adanya pemeriksaan terhadap pengusaha Toko Hutagalung selaku pemberi suap. Toto 

menuturkan bahwa hakim Styabudi meminta jatah wanita setiap hari kamis atau jum’at.4 

Di singapura segalanya yang merupakan benda jasa fasilitas dan kemudahan berupaya 

apa pun yang diberikan seseorang/perusahaan/pejabat kepada seseorang yang menjabat sebagai 

penyelenggara negara merupakan gratifikasi. Kemudian agar tidak dikategorikan sebagai 

gratifikasi, pemberian itu harus dia beli. Dikatakan juga oleh Singapore Senior Minister of 

State for Foreign Affairs and Home Affairs, Masagos Zulkifli, bahwa ketika seseorang 

menerima barang dan lain sebagainya tersebut di atas maka ia harus membelinya dengan 

                                                        
4 http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim -Styabudi-Diduga-Menerima-

Gratifikasi-Seks diakses pada 8 april 2016 

http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim


dipotong dari gajinya.5 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) di Indonesia pada pasal 12B 

dijelaskan mengenai pengertian gratifikasi, bahwa segala pemberian yang terkait jabatan serta 

melawan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara 

merupakan tindak pidana gratifikasi, kecuali ada pejabat atau penyelanggara negara tersebut 

melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam kurun waktu tertentu. Dalam 

pasal tersebut juga terdapat penjelasan, bahwa dalam arti luas “gratifikasi” tidak hanya 

mencakup pada nominal, melainkan lebih dari itu seperti rabat,diskon,perjalanan wisata, tiket, 

dan fasilitas-fasilitas lain yang melawan dari tugas dan kewajibannya sebagai pejabat atau 

penyelenggara negara. 

Menurut penyusun, fasilitas yang dimaksud adalah sarana dalam bentuk kongkrit 

sesuai dengan kesenangan yang kemungkinan kecil ditolak oleh para penerima gratifikasi. 

Seyogyanya kasus gratifikasi seks masuk pada kategori tindak pidana korupsi yang dapat 

dijerat dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku, namun yang terjadi adalah sebaliknya. 

Menurut Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono, aturan mengenai gratifikasi 

diatur dalam UUPTPK. Di dalam penjelasan UUPTPK tersebut tepatnya Pasal 12B dikatakan, 

bahwa bentuk gratifikasi tidak harus dalam bentuk uang tunai ataupun barang tetapi bisa juga 

dalam bentuk diskon, kesenangan dan lain-lain seperti yang telah penyusun uraikan 

sebelumnya.  

Berbeda dengan Giri, Wakil ketua KPK, Adnan Pandu Praja menyatakan penerapan 

gratifikasi yang selama ini dilakukan oleh KPK mengacu kepada United Nations Convertion 

Againts Corruption (UNCAC). Keterbatasan perundang-undangan menyoal gratifikasi hanya 

                                                        
5 http://news.detik.com/read/2013/09/06/001841/2350746/10/ hukum anti-gratifikasi-ala-singapura, 

diakses pada 10 april 2016 
 

http://news.detik.com/read/2013/09/06/001841/2350746/10/


sampai pada nominal rupiah semata. 

Asumsi-asumsi yang tertuang dalam paparan di atas makin memperkuat ide untuk 

segera disusunnya draft peraturan perundang-undangan tentang pembetantasan tindak pidana 

gratifikasi seksual yang melibatkan beberapa pejabat atau penyelanggara negara, sedangkan di 

sisi lain, adapula yang berpendapat masih perlunya kajian mendalam mengenai perbedaan 

secara teoritis antara tindak pidana suap dengan tindak pidana gratifikasi seksual dari berbagai 

aspek, apabila perbedaan tersebut di atur dengan instrumen perundang-undangan. Peraturan 

perundang-undangan yang baik tentunya hanya akan dapat diberlakukan apabila dilandasi 

dengan Naskah Akademik yang memadai sebagai landasan untuk menjustifikasi peraturan 

perundang-undangan. Alasan-alasan inilah yang dijadikan dasar, urgensi penelitian tentang 

“GRATIFIKASI SEKSUAL YANG DITERIMA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM 

HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI “. 

 

 

 

1.2  Rumusan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1.  Apa yang dapat menjadi landasan secara teoritis untuk membedakan tindak pidana 

suap dengan tindak pidana gratifikasi seksual ? 

2.  Bagaimana pengaturan tindak pidana gratifikasi seksual guna menyelesaikan 

permasalahan hukum yang melibatkan beberapa aparat penegak hukum ?  

 

1.3 Ruang lingkup masalah 



 Untuk mendapat uraian yang lebih tearah perlu kiranya diadakan pembatasan 

pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya pembahasan 

yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Mengacu pada permasalahan 

tersebut diatas, maka dalam penyajian hanya ditinjau dari pengaturan tindak pidana gratifikasi 

seksual yang diterima oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi. 

 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan penelusuran di internet pada tanggal 14 Maret 2015 telah ditemukan dua 

(2) judul skripsi yang berkaitan dengan gratifikasi seksual. Adapun judul-judul tersebut : 

 

 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sejenis 

 

Sedangkan judul yang penulis angkat adalah Gratifikasi Seksual Yang  Diterima Oleh Aparat 

Penegak Hukum Dalam  Tindak Pidana  Korupsi. Oleh karena itu judul yang penulis angkat 

No. Judul Penulis Rumusan Masalah 

1. Tinjauan Yuridis 

Terhadap Dugaan 

Gratifikasi Seks Yang 

Diberikan Kepada 

Penyelenggara Negara 

dan Pembuktiannya 

Dalam Sistem Hukum 

Pidana Di Indonesia 

 

Jatendra Jhon Wella 

Hutabarat  

Fakultas Hukum 

Universitas Kristen 

Maranatha Bandung 

Tahun 2014 

 

 

 

1. Bagaimanakah 

perumusan tindak pidana 

gratifikasi seksual 

kedepan ? 

2. Bagaimanakah 

pembalikan beban 

pembuktian dalam 

peradilan tindak pidana 

korupsi ? 

 

2. Kebijakan Hukum 

Terhadap Gratifikasi 

Seksual Dalam Tindak 

Pidana Korupsi Di 

Indonesia 

Kade Richa 

Mulyawati , SH. MH 

Fakultas Hukum 

Universitas Udayana 

Tahun 2014 

1. Apakah kebijakan hukum 

mengenai gratifikasi 

pada umumnya dapat 

digunakan pada 

grattifikasi seksual ? 

2. Adakah permasalahan 

dalam kebijakan yang 

memuat aturan khusus 

mengenai tindak pidana 

gratifikasi seksual ? 



jelas berbeda dengan judul-judul diatas. Sehingga skripsi yang penulis angkat tentu masih 

original dalam artian belum ada yang menulis skripsi dengan judul Gratifikasi Seksual Yang  

Diterima Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam  Tindak Pidana  Korupsi. 

1.5 Tujuan Penelitian  

a. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menelaah asas 

maupun teori yang berhubungan dengan permasalahan yang bertalian dengan 

tinjauan yuridis terhadap pemberantasan tindak pidana gratifikasi seksual dalam 

tindak pidana korupsi di Indonesia. 

b. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini berhubungan paradigma science is product, dan 

berhubungan erat dengan permasalahan pennelitian, sehingga tujuan khusus 

penelitia ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Untuk mendekripsi dan mengalisis secara mendalam mengenai perbedaan 

antara tindak pidana suap dengan tindak pidana gratifikasi seksual dalam 

pemberatasan tindak pidana korupsi di Indonesia; 

2) Untuk mendeskripsi serta menganalisis secara mendalam tindak pidana 

gratifikasi seksual yang melibatkan pejabat atau penyelenggara negara. 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan konstribusi yang bersifat teoritik, baik 

berupa konsep, asas, doktrin maupun teori tentang dapat tidaknya diterima ide pemberatasan 

tindak pidana gratifikasi seksual di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh 



pengambil kebijakan (badan legislatif) di dalam menyusun instrumen perundang-undangan 

yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana gratifikasi seksual di Indonesia. 

1.7 Landasan Teoritis 

1. Asas Legalitas  

Terkait dengan perkara pidana tentu saja harus diperhatikan asas-asas hukum pidana 

yang berlaku sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Mengingat Hukum Pidana 

merupakan ilmu tentang sanksi pidana yang pada dasarnya mengurangi hak asasi dari orang 

lain maka penerapannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Asas legalitas atau 

“nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” menjadi satu asas yang paling penting 

dan sangat mendasar dalam hukum pidana yang mengatur “suatu perbuatan tidak dapat 

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.” 

(Pasal 1 ayat (1) KUHP). 

 Schaffmeister menegaskan 2 (dua) fungsi dari pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu fungsi 

melindungi masyarakat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintahan 

serta fungsi instrumental yang berarti kekuasaan pemerintah dalam batas-batas yang ditentukan 

undang-undang diperbolehkan.6 Berarti keberadaan asas legalitas harus dijadikan dasar bagi 

pelaksanaan ketentuan hukum pidana, termasuk di dalamnya kegiatan penemuan hukum dalam 

perkara pidana. Sejauh mana ketentuan hukum pidana dapat diberlakukan sangat bergantung 

pemahaman terhadap asas legalitas tersebut berkembang. Pemahaman makna asas legalitas 

sebenarnya sudah mengalami beberapa perkembangan, sebagaimanapun tampak dalam 

beberapa tahap yaitu sebagai jaminan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, 

perlindungan untuk mendapatkan proses hukum yang jelas. 7 

                                                        
6 D. Schaffmeister, N Keijzer, dan  E. PH. Sitorus, J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007,  Hukum 

Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,  h. 5. 
7 Hwian Cristiano, 2009,  Pembaharuan Makna Asas Legalitas,  Jurnal Hukum dan Pembangunan,  h. 

354-371. 



 Di satu sisi asas ini memang dirasa sangat efektif dalam melindungi hak-hak rakyat dari 

kesewang-wenangan penguasa. Namun, efek dari pemberlakuan ketentuan asas legalitas 

adalah hukum kurang bisa mengikuti perkembangan pesat kejahatan. Ini menjadi kelemahan 

mendasar dari pemberlakuan asas legalitas. E Uterecht mengatakan, asas kurang melindungi 

kepentingan-kepentingan kolektif (collectieve belangen), karena memungkinkan 

dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum 

dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, paradigma yang dianut asas ini adalah konsep 

mala in prohibita (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan mala 

in se (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela). 

 Bahwa asas legalitas masih diperlukan sebagai pilar negara hukum, hal ini disebabkan 

selain adanya suatu kepastian hukum, juga menghindari adanya suatu bentuk kesewenang-

wenangan dari aparatur penegak hukum maupun penguasa dalam konteks yang lebih luas. Asas 

legalitas mengimprestasikan bahwa suatu kadiah hukum harus jelas dan tegas, sehingga kaidah 

tersebut akan memilki kepastian hukum. Ini berarti, kebijakan apapun yang telah ditetapkan 

dalam suatu kebijakan legislasi, sepanjang kebijakan itu substansinya tidak terumuskan secara 

jelas dan tegas, maka sepanjang itu pula kebijakan tersebut menyimpang dari asas legalitas, 

karenanya melanggar asas kepastian hukum. Lebih luas lagi, kontradiktif dengan konsep 

negara hukum dalam artian rule of law maupun rechstaat itu sendiri. Selain itu, ciri-ciri rule of 

law maupun rechstaat telah pula menunjukkan dengan jelas pengakuan dan perlindungan 

HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Berdasarkan hal tersebut, asas 

legalitas merupakan hal yang harus ada di dalam sistem hukum pidana, karena di samping 

dapat memberikan jaminan untuk terciptanya kepastian hukum yang adil, juga menjamin 

pelaksanaan kekuasaan yang tidak berlebihan dari penguasa. Itulah sebabnya, Lieven Dupont 

mengingatkan “Het legaliities beginsel is een van de meest fundamentale beginselen van het 

strafrecht” (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana). 



 Senada dengan Dupont, Peters juga mengatakan bahwa asas legalitas dapat menentukan 

kualitas dan karakter hukum dari hukum pidana.8     

2. Kebijakan Hukum Pidana 

 Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (inggris) atau 

”politiek” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum 

pidana” dapat pula disebut dengan istilah ”politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing 

istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, yaitu “penal policy”, 

“criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek”.  

 Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum 

maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah : 

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

saat.9 

b. Kebijakan dari negara melalui peraturan-peraturan yang berwenang untuk menetapkan 

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang 

dicita-citakan.10   

  Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa 

melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna.11 Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum 

pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai 

                                                        
8 Komariah Emong Sapardjaja,  2002,  Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana 

Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, h.9. 
9 Sudarto 1, 1981,  Hukum dan Hukum pidana, Bandung, Sinar Baru, h. 15. 
10 Sudarto 2, 1983,  Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, h. 20.  
11 Sudarto 1, Op.cit., h. 18. 



dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.12 

  Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum 

pidana mengandung arti, bagiamana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu 

perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi 

“penal policy” dari Mark Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang 

secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk 

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian, 

yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (the positive rules) dalam definisi Mark 

Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidanan. Dengan demikian, 

isitilah “penal policy” menurut Mark Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau 

politik hukum pidana”. 

  Menurut A. Mulder, ”strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan: 

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. 

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 

c. Cara bagaimana penyidikan,penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus 

dilaksanakan.13  

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Mark 

Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memliki sistem hukum 

pidana yang terdiri dari: 

a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya. 

b. Suatu prosedur hukum pidana. 

c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).14 

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada 

                                                        
12 Sudarto 2, Op.cit., h. 20. 
13 Abdi Sutarjo, 1980,  Pengetahuan tindak pidana korupsi, Sinar Baru, Bandung,  h. 33. 
14 Ibid., h. 332. 



hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau 

politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, 

dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian 

“kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh 

karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian 

pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).15 

Di samping itu, usaha penanggulagan kejahatan lewat pembuatan undang-undang 

hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian intergral dari usaha perlindungan 

masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik 

hukum pidana juga merupakan bagian intergral dari kebijakan atau politik sosial (social 

policy). 

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang nominal 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. 

Jadi di dalam pengertian “social policy”, sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare 

policy” dan “social policy”. 

Di lihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup 

kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum formal dan di bidang huku 

pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana 

materiil (substantive). 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan 

intergral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari politik kriminal kebijakan 

                                                        
15 Yoserman, 2010, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penganggulangan Tindak Pidana Di Bidang 

Ekonomi Di Indonesia, diakses pada situs: http://yoserwanhamzah.blogspot.com/2010/06/kebijakan-hukum-

pidana-dalam-upaya.html, diakses tanggal 15 April 2016 

http://yoserwanhamzah.blogspot.com/2010/06/kebijakan-hukum-pidana-dalam-upaya.html
http://yoserwanhamzah.blogspot.com/2010/06/kebijakan-hukum-pidana-dalam-upaya.html


paling startegis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan 

penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ Simphlitis) tidak 

struktural fungsional, simpotematik / tidak kansatif / tidak eliminatif : individualistik atau 

affender – oriented / tidak victim oriented lebih bersifat represif / tidak preventif  harus 

didukung oleh infrastruktur dengan biaya yang tinggi. Pencegahan dan penanggulangan 

kesejahteraan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement policy 

yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap :16  

1) Formulasi (kebijakan legislatif) 

2) Aplikasi (kebijakan yudikatif / yudical) 

3) Eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif) 

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan 

hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga harus tugas aparat pembuat hukum 

(aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling startegis dari upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal policy. Oleh karena itu, 

kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi 

penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan 

eksekusi.17 

3. Kebijakan Kriminalisasi  

 Joko Prakoso mengutip pendapat Sudarto mengatakan bahwa kriminalisasi adalah 

proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini 

diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu 

sanksi berupa pidana. Muladi dan Barda Nawawie Arief juga mengatakan bahwa sebagai suatu 

                                                        
16 Barda Nawawi Arief 1, 2011,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Prenada Media 

Group, h. 23. 
17 Barda Nawawi Arief 2, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, Citra 

Aditya Bhakti, Bandung, h. 74. 



kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetukan perbuatan apa 

yang akan dijatuhkan, maka sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses penegakan. 

Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Yenti Garnasih mengatakan bahwa kriminalisasi adalah 

suatu perbuatan atau suatu hal menjadi suatu tindakan yang sebelumnya bukan merupakan 

suatu perbutatan yang dapat dipidana menjadi pwebuatan yang dapat dipidana. Pengertian 

kriminalisasi dalam sosiologis adalah proses kriminalitas yang berjalan melalui interaksi 

sosial-budaya.18 Kriminalisasi juga terkait dengan penambahan (peningkatan sanksi pidana 

terhadap tindak pidana yang sudah ada). Berdasarkan pengertian diatas, ruang lingklup 

kriminalisasi tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang semula bukan 

merupakan perbuatan yang dilarang, kemudian dilarang disertai ancaman sanksi tertentu, tetapi 

juga berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana terhadap pidana yang sudah ada.19 

 Soentandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu 

pernyataaan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan 

hasil dari suatu penimbangan normatif (judgements) yang wujud akhirnya adalah suatu 

keputusan (decision). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu 

perbuatan seseorang sebagai perbuatan  yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan 

terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa 

pidana. Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam 

hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan 

sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak 

dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Dan 

prespektif labeling, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana 

                                                        
18 Yenti Gunarsih, 1999, Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Lembaga studi pers dan 

pembangunan, diakses pada situs: http://www.prasko.com/2012/09/pengertian-kriminalisasi.html.  diakses pada 

tanggal 17 April 2016. 
19 Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, diakses pada situs: 

http://handayaniputribungsu.wordpress.com/2012/11/16/hukum-pidana/  diakses tanggal 17 April 2016  
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memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.  

 Pengertian kriminalisasi tersebut diatas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi 

terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi 

pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan 

suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan 

(peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.  

Sudarto mengatakan bahwa dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus memperhatikan 

hal-hal berikut, yaitu : 

a. Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat didalam rangka 

menciptakan negara kesejahteraan (welfare state). 

b. Perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerusakan 

meluas dan menimbulkan korban. 

c. Harus mempertimbangkan fator biaya dan hasil, berarti biaya yang dikeluarkan 

dan hasil yang diperoleh harus seimbang. 

d. Harus memperhatikan kemampuan aparat menegak hukum. Jangan sampai 

aparat penegak hukum melampaui bebannya atau melampaui batas.20 

 

 

Asas-asas kriminalisasi 

 Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan perbuatan suatu peraturan, 

kebijakan dan keputusan mengenai aktifitas hidup manusia. Dalam konteks kriminalisasi, asas 

diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang 

menuntun pembuatan hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan 

pidana. Ada 3 asas kriminalisasi yang berlaku diperhatikan pembentuk undang-undang yang 

                                                        
20 Sudarto 1,Op.cit, h. 89 



menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni : 

1. Asas legalitas 

2. Asas subsidiaritas  

3. Asas persamaan dan kesamaan  

Kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan 

orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan, persoalan 

kriminalisasi timbul karna dihadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga 

muncul pertanyaan adalah hukumannya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul 

kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi 

terhadap perbuatan tersebut. 

 

1.7 Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 

normatif. Digunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji hukum tertulis dari berbagai 

aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup 

dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal dari pasal, formalitas dan 

mengikatnya dalam meneliti pengaturan hukum mengenai gratifikasi seksual dimana 

belum adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas tentang pelayanan seksual 

dalam gratifikasi seksual, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atas implementasinya, 

maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau 

penelitian hukum teoritis (dogmatic or theoritical law research).21  

 

b. Jenis Pendekatan 

                                                        
21 Abdulkadir Muhamad,  2004,  Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,  h. 101. 



Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan  dengan 

empat cara, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan melihat 

UU. No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Pendekatan analisis konsep hukum (analytical and 

conceptual approach). Di dalam UU. No. 21 Tahun 2001 memerlukan landasan hukum 

yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta 

penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Pendekatan sejarah 

hukum (historial approach) dan pendekatan perbandingan hukum.  

c. Bahan Hukum 

Sumber dalam jenis penelitian hukum yang bersifat Normatif, kualifikasi bahan 

hukum yang lazim dipergunakan adalah : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang mana dalam 

dalam penyusunan skripsi ini yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pengaturan-pengaturan lain yang 

terkait dengan tindak pidana korupsi dan gratifikasi seksual. 

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum premier, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

 

  

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  



Sebagaimana lazimnya metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian 

hukum normatif, yaitu metode bola salju dan metode sistematis maka kedua  motode 

tersebut juga dipergunakan dalam penelitian ini. Metode bola salju dimaksud dilakukan 

dengan cara penelusuran bahan acuan yang dipergunakan dalam buku-buku ataupun 

hasil penelitian yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 

Sedangkan metode sistematis dimaksud, adalah dengan mempergunakan sarana bantu 

berupa kartu-kartu catatan sebagai suatu cara untuk lebih mempermudah penelusuran 

bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum sekunder 

bermanfaat sebagai : 

1) Sebagai sumber materiil. 

2) Untuk meningkatkan mutu interprestasi atas hukum positif yang berlaku, 

dan 

3) Untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang 

komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun 

dalam maknanya yang materiil. 

e. Teknik Analisis 

   Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini yang 

dianalisis bukanlah data, tetapi bahan hukum yang diperoleh lewat penelusuran dengan 

metode sebagaimana disebutkan di atas. Analisis bahan hukum yang berhasil 

dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif-analitis evaluatif, 

interpretatif, sistematis komparatif dan argumentatif. Bahan hukum yang berhasil 

dikumpulkan akan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh, dalam artian uraian 

apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-

hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang 

dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan 



interprestasi, dalam artian menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentaun 

tentang tindak pidana gratifikasi seksual. Teknik interprestasi yang dipergunakan antara 

lain : interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis dan interprestasi kontekstual. 

Komparatif/membandingkan, dala, artian membandingkan norma hukum yang ada 

dalam perundan-undangan satu dengan perundang-undangan yang mengatur tindak 

pidana gratifikasi seksual. Argumentatif, dimaksudkan bahwa landasan pemikiran yang 

melandasi uraian dalam bab pembahasan didasarkan pada nalar/logika hukum.   

 


