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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian  adalah untuk mengetahui pengaturan gratifikasi 

dalam bentuk layanan seksual berdasarkan Undang-undang tindak pidana 

korupsi Serta Untuk mengetahui dan menganalisis sebab layanan seksual 

dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana korupsi . Jenis  penelitian di dalam 

penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Simpulannya adalah a). 

Pengaturan gratifikasi berupa layanan seksual berdasarkan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang 

diatur dalam Pasal 12B masih terdapat kekaburan terhadap kata fasilitas 

lainnya, namun banyaknya isu terkait kasus yang didalamnya terdapat 

pemberian layanan seksual, sehingga dalam mengatasi peraturan perundang-

undangan yang masih kabur digunakan penafsiran gramatikal, ekstentif, dan 

penafsiran perbandingan hukum.b) Pemberian gratifikasi berupa layanan 

seksual dapat dikualifikasikan kedalam tindak pidana korupsi.  

Kata Kunci : Layanan Seks, Gratifikasi, Korupsi 

 

   OVERVIEW OF SEXUAL SERVICES AS ONE OF THE GRATIFICATION 

OF CRIMINAL ACT ON CORRUPTION (BASED ON LAW NUMBER 20 OF 

2001 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 31 YEAR 1999 ON 

THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION) 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the gratification arrangement 

in the form of sexual service based on Corruption Act And To know and 

analyze the cause of sexual service can be qualified in corruption crime. The 

type of research in this research is normative law research. The conclusions 

are a). The gratification arrangement in the form of sexual services based on 

Law Number 20 Year 2001 on eradication of corruption as regulated in 

Article 12B still lacks vagueness to other facilities, but many issues related to 

cases in which there is giving of sexual services, so that in overcoming the 

legislation which are still vague used grammatical, extentive, and 

comparative legal interpretations. b) Granting of gratification in the form of 

sexual services can be qualified into corruption. 

 Keywords :  sexual services, gratification, corruption 
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I. PENDAHULUAN 

  

 Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak 

dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai dan penyelenggara negara. Aturan 

mengenai gratifikasi juga telah diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Salah satu kebiasaan yang acap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 

pemberian tanda terima kasih atau hadiah atau cendera mata atas jasa yang telah 

diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang, sehingga 

Menurut Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa: “Penyebab utama tindak 

pidana korupsi adalah pemberian hadiah yang sudah merupakan adat istiadat”
1
   

 Pemberian gratifikasi tidak hanya berupa barang, tiket perjalanan maupun 

uang, saat ini muncul jenis gratifikasi yang baru yaitu pemberian dalam bentuk 

layanan seks berupa kesenangan dan kenikmatan seks dimana dilakukan oleh 

para pejabat atau penyelenggara negara yang terjadi dalam berbagai transaksi 

bisnis maupun politik. Menurut Mahfud MD, suap modus birahi atau gratifikasi 

seks ditenggarai sudah marak terjadi sejak era Orde Baru. Dalam pandangan 

Mahfud gratifikasi seksual tersebut kadangkala lebih dahsyat daripada gratifikasi 

uang, banyak laporan yang diterimanya mengenai gratifikasi seksual di kalangan 

pembuat kebijakan
2
. Kadangkala banyak pejabat pemerintah yang tidak mempan 

lagi disuap dengan menggunakan sarana uang atau benda lainnya tetapi saat 

                                                             
1
 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara 

Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Cet.1,Refika 

Aditama, Bandung, 2015.  hlm.56 

  

 
2
 Politik Indonesia.com, Mahfud MD: Suap Berupa Layanan Seks Terjadi Sejak Orba., 

http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=40991-Mahfud-MD:-Suap-Berupa-

LayananSeks-Terjadi-Sejak-Orba, 2013.  Diakses 12 Oktober 2017 
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disodorkan wanita sebagai sarana pemberian pejabat tersebut akan goyah 

imannya, maka tidak heran dalam setiap pekerjaan yang melibatkan pihak 

pemerintah maupun swasta dapat dikatakan ada campur tangan wanita di 

dalamnya. “Perlu ada undang-undang gratifikasi layanan seksual dan perlu ada 

pertimbangan khusus yang mengaturnya, Pasalnya, gratifikasi dalam bentuk 

seksual sulit jika harus dikonversikan dalam bentuk numerik,” ungkap Mahfud.
3
  

Di Indonesia kasus gratifikasi seksual ini mulai marak dibicarakan, ketika 

beberapa kasus yang diduga didalamnya terdapat gratifikasi seks diantaranya 

kasus hakim setya budi dan lutfi hasan ishak dimana berkaitan dengan adanya 

tindak Pidana  gratifikasi dalam bentuk penerimaan hadiah berupa layanan 

seksual. Selain dianggap fenomena baru dalam kasus tindak pidana korupsi, kasus 

gratifikasi berupa layanan seksual menjadi ramai karena belum bisa menjerat 

pelaku dari pemberian hadiah berupa layanan seksual karena Masih kurang jelas 

disebutkannya layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi, menimbulkan ketidak 

jelasan hukum. Selain itu, masih kaburnya pengaturan mengenai gratifikasi 

seksual sangat menyulitkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus 

gratifikasi seksual. 

 

 

  

                                                             
 3

http://korannonstop.com/2017/12/suap-seks-goda-pns/,diakses 12 Oktober 2017 
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II. HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

TINJAUAN TENTANG LAYANAN SEKSUAL SEBAGAI SALAH SATU 

BENTUK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 

(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) 

 

Pengaturan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Gratifikasi diatur dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang menyatakan bahwa:
4
 

 “Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi 

pemberian uang, barang, rabat (discount),komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

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

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun 

di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik.” 

 Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna 

pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap 

suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas 

penerima. Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 

12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini 

masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik. Unsur penerimaan gratifikasi 

yaitu: 

a. Adanya penerimaan gratifikasi; 

Dari unsur ini, perlu diuraikan dalam 3 sub unsur yaitu: 

                                                             
4
Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU N0.20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, LN. No.134 Tahun 2001.TLN. No.4150, 

psl 12B 
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1. Penerimaan, Makna sub-unsur “menerima” disini dapat dipahami sebagai 

berikut: 
5
 

a) Nyata-nyata telah diterima; b) Beralihnya kekuasaan atas benda secara 

nyata; c) Penerimaan barang/benda/hadiah dapat secara langsung atau tidak 

langsung;  d) Dalam hal benda belum diterima, namun telah ada konfirmasi 

penerimaan secara prinsip dari pihak penerima. 

2. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan 

penerima; dan 

3. Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas 

penerima 

b. Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara; 

Pegawai Negeri Berdasarkan  Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 yaitu : 

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 

kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparat Sipil Negara. 

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai 

negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c. Gratifikasi dianggap suap, yang berhubungan dengan jabatan yang tidak perlu 

dibuktikan secara rinci pada setiap penerimaan cukup dibuktikan bahwa penerima 

adalah pegawai negeri/penyelenggara negara. 

d. Gratifikasi yang diterima tidak di laporkan kepada KPK paling lambat 30 hari 

kerja terhitung saat gratifikasi diterima 

Dalam perkembanganya pemberian gratifikasi tidak hanya berupa barang, 

tiket perjalanan maupun uang, kini muncul jenis gratifikasi yang baru yaitu 

pemberian dalam bentuk layanan seks berupa kesenangan dan kenikmatan seks, maka 

                                                             
5
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, hlm 11 dikutp 

dari https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf. 
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terdapat kelemahan di dalam Pasal 12 B undang-undang tindak pidana korupsi  yaitu 

masih kaburnya pengaturan mengenai gratifikasi seksual di dalamnya karena 

pelayanan seksual tidak disebutkan sebagai salah satu bentuk atau jenis yang dapat 

dikategorikan sebagai gratifikasi. Tidak disebutkannya layanan seksual sebagai salah 

satu bentuk gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi telah menyebabkan maraknya praktek Gratifikasi dalam bentuk layanan 

seksual. Tidak disebutkannya secara eksplisit tentang jasa layanan seks hanya ada 

frasa “fasilitas lainnya”. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tidak memberikan 

penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya”. Dalam 

mengatasi peraturan perundang-undangan yang masih kabur atau belum jelas pada 

umumnya digunakan metode penafsiran (interpretation),  

Untuk mengetahui maksud dari frasa “fasilitas lainya” dalam rumusan 

penjelasan Pasal 12 B dapat diperluas maknanya agar dapat menyentuh makna 

pemberian dalam bentuk jasa pelayanan seksual dengan menggunakan metode 

penafsiran, diantaranya : 

1. Penafsiran Gramatikal 

Penafsiran secara gramatikal merupakan penafsiran kata-kata dalam undang-

undang sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah bahasa yang merupakan upaya untuk 

mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan, yang juga merupakan 

metode interpretasi yang objektif.
6
 Kata fasilitas di dalam kamus besar  Bahasa 

Indonesia  diartikan sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi 

(kelancaran tugas dan sebagainya) atau kemudahan. Sedangkan “sarana” adalah 

segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
7
 

Kata “sesuatu” dalam perundang-undangan ada dua macam, pertama berwujud benda 

                                                             
6
 Moh.Hatta, KPK dan Sistem Peradilan Pidana, Liberty, Yogyakarta, 2014, 

hlm.256 

 
7
 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fasilitas diakses pada tanggal 28 januari 2018 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fasilitas
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atau , yang kedua objek tidak berwujud benda misalnya jasa, kemudahan atau lainya.
8
  

Kata “sesuatu” berarti segala sesuatu benda maupun bukan benda yang mempunyai 

nilai, harga, atau yang menyenangkan pegawai negeri atau penyelenggara Negara. 

Sehingga bentuk gratifikasi dapat berupa barang dan jasa, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia “jasa” berarti perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang 

diperlukan orang lain, layanan, servis, aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya 

yang dapat dijual kepada orang lain yang menggunakan atau menikmatinya.
9
  

Berdasarkan pengertian tersebut dikaitkan dengan gratifikasi dalam bentuk 

layanan seksual yang tergolong dalam fasilitas lainya merupakan sebuah jasa yang 

diberikan pada pegawai negeri untuk menyenangkan si penerima atau (subyeknya), 

Pemberian hadiah berupa layanan seks diberikan dengan tujuan agar nantinya 

pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya. 

2. Penafsiran ekstentif  

Cara menafsirkan dengan memperluas makna teks undang-undang, menurut 

pendapat Muljatno dalam penafsiran ekstentif tetap berpegang pada aturan yang ada 

dimana ada perkataan yang diberikan arti menurut makna yang hidup dalam 

masyarakat sekarang, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang dibuat.
10

  

Apabila diperhatikan dalam rumusan penjelasan Pasal 12 B tersebut pengertian  

gratifikasi  hanya  terletak  dalam  kalimat  ”yang  dimaksud  dengan “gratifikasi” 

dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas….” Sedangkan kalimat berikutnya 

menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemberian yang dapat dikategorikan sebagai 

gratifikasi. Tersirat kekaburan dalam kata “Barang” dan “fasilitas lainnya” sebagai 

bentuk gratifikasi yaitu apakah yang dalam pasal ini “barang” dan “fasilitas” adalah 

                                                             
8
 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,  Bayumedia Publishing, 

Malang,. 2011.hlm.119 

 
9
 Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui http://www.kbbi.web.id pada tanggal 31 

mei 2018 

 
10

 Moh. Hatta, Op.cit, hlm.261 

http://www.kbbi.web.id/
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barang bergerak atau tidak bergerak dan atau berwujud atau tidak berwujud. Apabila 

yang diberikan adalah benda berwujud maka makna “memberikan” adalah 

menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut kedalam kekuasaan 

atas benda kedalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki/dinikmati/ 

digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu, akan tetapi jika pemberian itu bukan 

benda berwujud seperti pekerjaan, fasilitas, maka yang beralih bukan bendanya tetapi 

penggunaan atas benda tidak berwujud.  

Kegiatan memberikan “sesuatu” kepada seseorang dengan dilatar belakangi 

sebuah maksud apabila tidak dicegah dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat 

negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. 

Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh 

karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara 

atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan 

jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau 

Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya. Selain itu hakim dapat juga 

melakukan penafsiran ekstentif terhadap kata “barang” yang disebutkan sebagai salah 

satu bentuk gratifikasi dalam Pasal 12B. Hal ini sejalan dengan yang pernah 

dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar. Tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan 

oleh Mahkamah Agung karena dianggap melakukan analogi.
11

   

Menurut Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa “Tidak secara mutlak 

atau diperbolehkan analogi dalam hukum pidana, setiap masalah harus ditinjau 

sendiri-sendiri dan secara jujur dilihat bagaimana in causu rasa keadilan sebaik-

baiknya akan dipenuhi”.
12

 Persoalan analogi timbul apabila ada suatu peraturan 

hukum pidana yang tidak meliputi suatu perbuatan yang menurut pendapat orang 

                                                             
11

 Saeful Akbar, Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi,” (Tesis Magister Ilmu Hukum 

Universitas Mataram),  2016, hlm.71 

 
12

 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.VI, Ed.3, Refika Aditama, 

Bandung, 2014. hlm.51 
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banyak seharusnya dilarang dengan ancaman pidana karena dipandang sama dengan 

perbuatan yang disebutkan dalam peraturan hukum pidana sebagai tindak pidana. 

Apakah pada saat ini pnggunaan analogi diperbolehan atau tidak, pada akhirnya rasa 

keadilanlah yang tetap menjadi pegangan
13

 

3. Penafsiran Perbandingan Hukum  

Metode  penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai system 

hukum, dengan mengadakan perbandingan serupa untuk mencari kejelasan mengenai 

suatu makna atau  ketentuan perundang-undangan.
14

 Dalam menafsirkan gratifikasi 

seksual ke dalam  Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  yang diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dapat melakukan perbandingan dengan  sistem  hukum  negara lain  

yang  telah  menjatuhkan  hukuman bagi para pelaku gratifikasi seksual. Di Singapura 

sudah banyak kasus gratifikasi seksual yang terjadi dan  seluruh pelaku dalam kasus 

gratifikasi seksual tersebut tidak ada yang luput dari jerat hukum. Prevention of 

Corruption Act (Chapter 241) yang  merupakan  peraturan yang  mengatur  

pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Singapura. 

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sama seperti system hukum 

anglo saxon yang menganut aliran freie rechtslehre yang memperbolehkan hakim 

untuk menciptakan hukum (judge made law), system hukum di Indonesia menganut 

aliran  rechtvinding  yang  menegaskan hakim harus  mendasarkan  putusannya  pada  

peraturan perundang-undangan, namun hakim memiliki keterikatan yang bebas dalam  

melaksanaka tugasnya.
15

 Pada beberapa kesempatan, hakim akan dihadapkan kepada 

keadaan  harus mengadili suatu  perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau  

pengaturan hukumnya tidak jelas, dalam  keadaan seperti ini hakim tidak dapat 

menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang 

                                                             
13

 Ibid. hlm.100  

 
14

 Moh. Hatta, Op.cit, hlm. 259 
15

 http://hukumonline.com/klinik/detail/lt514810646f40f/kebebasan-hakim-menafsirkan-

hukum,-dan-kaidah-yurisprudensi diakes tanggal 3 maret 2018 

 

http://hukumonline.com/klinik/detail/lt514810646f40f/kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum,-dan-kaidah-yurisprudensi
http://hukumonline.com/klinik/detail/lt514810646f40f/kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum,-dan-kaidah-yurisprudensi
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mengatur. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan  kehakiman dalam 

Pasal 10 ayat (1) berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
16

  

Dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.”
17

 

Hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili dan dapat melakukan 

penafsiran terhadap hukum tersebut, meskipun dalam perkara yang diadili tidak jelas 

dasar hukumnya, hakim wajib untuk menggali perkara tersebut. Undang-Undang 

tentang kekuasaan kehakiman pada seminar hukum nasional 1 tahun 1963 dan ke-4 

pada 1979 serta dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Darurat Sementara 1950, 

dalam kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa sumber hukum tidak hanya hukum 

tertulis tapi juga hukum yang yang hidup dalam masyarakat, hukum adat dan hukum 

agama, sehingga hakim dapat mencari hakekat dari suatu peristiwa dari sebuah 

peristiwa hukum baik yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun yang belum 

ada peraturannya (metode Argumentum Per Analogium)
18

 

Menurut Gustav Radbruch, bahwa menganalisa suatu permasalahan dengan 

menggunakan asas prioritas, dimana prioritas utama adalah keadilan, kedua adalah 

kemanfaatan, dan ketiga adalah kepastian hukum yang tidak boleh bertentangan 

dengan dengan keadilann dan kemanfaatan.
19

 Hakim mempunyai diskresi yang bebas 

terhadap perasaan atau insting tentang apa yang benar dan apa yang salah adalah 
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merupakan pengarahan yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan yaitu keadilan 

(Purnadi Purbatjakara dan Soerjono Soekanto)
20

 

2. Layanan Seksual dapat dikualifikasikan kedalam Tindak Pidana Korupsi 

Pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan ke dalam Pasal 

12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena beberpa alasan, antara lain: 

1. layanan seks  telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12B Undang-Undang 

Tipikor. 

Penerimaan gratifikasi dalam bentuk layanan seks tersebut bertentangan 

dengan kewajiban atau tugas penerima. Unsur ini dapat dipahami sebagai 

berikut: 

1. Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak 

dibatasi aturan hukum tertulis semata, namun juga menyentuh aspek 

kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat. 

2. Unsur ini tidak menghendaki berbuat/tidak berbuatnya pegawai 

negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari 

pemberian gratifikasi. 

3. Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan. 

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari 

pemberian gratifikasi  ini antara lain :
21

 

a. Penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan 

kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga 

indepedensi penyelenggara Negara dapat terganggu. 

b. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan 

penilaian profesional penyelenggara Negara. 
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c. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk 

mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi. 

Pemberian berupa layanan seks bertentangan dengan hukum yang 

hidup dalam masyarakat, Menurut Artidjo Alkostar dari segi filosofis sifat 

melawan hukum materil dapat dilihat
22

: 

a. Secara ontologis, artinya dilihat dari adanya atau keberadaan 

perbuatan yang bersifat korup itu tidak dikehendaki oleh masyarakat. 

b. Secara aksiologis, artinya dilihat dari segi nilai, perbuatan korupsi itu 

tidak cocok dengan nilai kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam 

masyarakat  

2. Pemberian layanan seksual termasuk gratifikasi illegal   

Untuk memahami apakah sesuatu yang diterima tergolong dalam 

gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan panduan 

berisi rambu-rambu sederhana yang bersifat reflektif untuk memahami sejauh 

mana gratifkasi dapat dianggap suap, sekaligus dapat digunakan sebagai tolak 

ukur bentuk-bentuk penerimaan yang tergolong dalam gratifikasi dalam 

tindak pidana korupsi yang diterima oleh pegawai negeri atau pejabat 

negara:
23

 yaitu  

(1) Tentang motif dari pemberian yang diberikan pihak pemberi. 

(2) Memiliki hubungan dalam lingkup jabatan antara pemberi dan 

penerima, terdapat hubungan yang menyangkut akses ke asset aset 

control dan asset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, 

budaya akibat adanya posisis strategis dari penerima. 

(3)  Tentang dampak bagi pihak penerima, akan menimbukan konflik 

kepentingan dimasa yang akan datang.  
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(4) Pemberian itu bernilai (berjumlah) di atas kewajaran. 

(5) Metode pemberian dilakukan secara rahasia atau terbuka. 

3. Perbuatan gratifikasi seksual bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila 

Berdasarkan sila pertama Pancasila ini, maka perbuatan gratifikasi seksual 

atau menikmati keuntungan dari hasil korupsi merupakan perbuatan dilarang 

agama di Indonesia.
24

 Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah sikap 

dan perilaku manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, 

sadar nilai dan budayanya, menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pangkal 

ide keselarasan antara individu dan masyarakat, pengakuan terhadap harkat dan 

martabat manusia sebagai makhluk Tuhan,  Secara filosofi, maka perbuatan 

tindak pidana gratifikasi seksual bertentangan dengan nilai dalam Pancasila dan 

UUD NRI 1945.  Nilai Pancasila dapat ditelaah dari dua sudut pandang subjektif. 

Nilai Pancasila yang bersifat objektif berarti sesuai dengan objeknya, umum dan 

universal, nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan Bangsa 

Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, dan keagamaan, 

berdasarkan sila kedua ini, maka perbuatan pelaku gratifikasi seksual merupakan 

perbuatan yang menciderai nilai kemanusiaan, karena perbuatan korupsi dapat 

menimbulkan kerusakan dan kerugian kepada masyarakat secara luas.
 25

  

4. Perbuatan gratifikasi seksual sebagai kejahatan yang menimbulkan 

kesengsaraan, menjadi argumen pembentuk undang-undang sebagai perbuatan 

melanggar hukum atau pelanggaran, karena berdampak sama dengan tindak 

Pidana korupsi lainya. 

5. Pemberian Layanan seksual termasuk dalam bentuk gratifikasi 

a) Sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
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2001. 

b) Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah 

diterapkan di negara lain. 

c) Pemberian dalam bentuk layanan seksual termasuk dalam bentuk 

gratifikasi berdasarkan  penafsiran secara gramatkal, penafsiran ekstentif 

terhadap Frasa “fasilitas lainnya” 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil suatau kesimpulan 

antara lain sebagai berikut: 1 .Bentuk pemberian gratifikasi dalam pasal 12B 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi ialah pemberian dalam arti luas, namun dalam perkembangannya 

pemberian gratifikasi tidak hanya berupa uang atau barang, tetapi muncul jenis 

gratifikasi baru yaitu pemberian dalam bentuk layanan seks, dalam aturan tidak 

disebutkan secara eksplisit tentang jasa layanan seks hanya ada frasa fasilitas 

lainnya, terdapat kelemahan dalam Pasal 12B yang dimana masih terdapat 

kekaburan terhadap kata fasilitas lainnya, dalam mengatasi peraturan perundang-

undangan yang masih kabur digunakan penafsiran gramatikal, ekstentif, dan 

penafsiran perbandingan hukum. 2. Layanan seksual dapat dikualifikasikan 

kedalam tindak pidana korupsi karena beberapa alasan yaitu: a) layanan seksual 

memenuhi unsur Pasal 12B undang-undang tindak pidana korupsi. b) Dapat 

menimbulkan konflik kepentingan. c) Pemberian dalam bentuk layanan seksual 

termsauk gratifikasi illegal. d) Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai dan 

moral dalam masyarakat terutama nilai-nilai dalam pancasila. e) Gratifikasi 

seksual sebagai kejahatan yang menimbulkan kesengsaraan karena berdampak 

sama dengan tindak pidana korupsi lainya. f) Pemberian dalam bentuk layanan 

seks termasuk dalam bentuk gratifikasi berdasarkan penafsiran terhadap frasa 

fasilitas lainya 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas, penyusun 

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Perlu adanya pengecualian 

terhadap aturan yang ada, dan /atau adanya penambahan aturan tentang gratifikasi 

berupa layanan seksual sehingga pembentuk undang-undang diharapkan untuk 

segera merevisinya agar tercipta kepastian hukum. 2. Perlu adanya 

pengkategorian,penjelasan tentang bentuk gratifikasi secara lebih detail lagi. 
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