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           Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju 

modernisasi, perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi 

kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga 

senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk 

yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan 

ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak 

lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun 

seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan 

dunia maya (cybercrime), tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. 

     Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut.Telah 

banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini 

sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel 

organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir 

kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Walaupun 

peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi 

sudah ada. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan 

tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan 



sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya 

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
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      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. Dampak yang 

ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan 

masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan 

masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta 

dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini 

seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju 

masyarakat adil dan makmur. 

      Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus 

bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang 

ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal 

ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi 

secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan 

rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. 

Perasaaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat 

dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri 

(eihgriting) kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan 
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mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan 

perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.
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      Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik 

hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah 

dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di 

negeri ini. Representasi dari kepedulian dan rasa takut akan berkembangnya sikap 

koruptif pula yang mendorong para legislator untuk membuat seperangkat dasar 

hukum untuk memidanakan para koruptor sehingga patut untuk di apresiasi ide dan 

semangat melawan korupsi tersebut. 

Kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari 

kompleksitas individu dan perkumpulan-perkumpulan. Mereka mempunyai 

ikatan rohani dan menjadi kesatuan bangsa dan jiwa. Hukum adalah bagian 

dari rohani mereka, yang juga mempengaruhi perilaku mereka.Pembentuk 

undang-undang harus mendapatkan bahannya dari rakyat dan ahli hukum 

dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan 

masyarakat
3
. 

 

              Kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para koruptor untuk 

menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh 

kasus yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaiaanya dan yang paling muktahir 

adalah kasus proyek super megah pembangunan Sport Center Hambalang yang sudah 

menyeret beberapa pihak yaitu: Muhammad Nazarudin, Enjelina Sondhdak dan 

mantan Menteri Andi Alfian Malaranggen serta kasus impor daging yang melibatkan 
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petinggi-petinggi Partai Keadilan Sejahtera antara lain adalah Lutfi Hasan Isaq, 

Ahmad Fhatanah. 

Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of 

National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan 

permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik 

korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator –

yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang.Namun, tidak berarti 

dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa 

lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya toleransi 

bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur.Korupsi 

juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.
4
 

 

      Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial yang sangat 

berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang 

sangat besar. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi 

hampir di seluruh wilayah tanah air.Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas 

dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. 

Dalam makalahnya, Salmi menjelaskan makna korupsi menurut Hendry 

Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi “ An act done with an 

intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of 

others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and 

wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself 

or for another person, contrary to duty and the right of others.”
5
 

 

       Perjuangan melawan tindak pidana korupsi konsisten harus dikumandangkan 

sebagai bentuk perhatian dan perjuangan melawan tindak pidana korupsi, tidak 

sampai disitu saja, kita juga harus terus mengawal proses hukum yang diterima oleh 
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para koruptor, dengan demikian ada keterlibatan masyarakat secara masif  untuk 

membantu Negara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. 

Moeljatno, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan 

tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan 

adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi “KKN”. Perubahan nama 

dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi 

memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa 

dampak “penggantian” ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata 

tersebut praktek korupsi lebih mudah ditoleransi dibandingkan dengan 

penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi 

dan nepotisme.
6
 

 

           Pada tahun 2005, menurut  data Political and Risk Consultasy, Indonesia 

menempati urutan pertama sebagai negara terkorupsi di Asia. Jika dilihat dalam 

kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan 

masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di 

instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul 

dari kebiasaan yang di anggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum.Seperti 

memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa 

sebuah pelayanan.Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari 

budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi 

yang nyata. 

           Berbicara korupsi tidak bisa dilepaskan dari gratifikasi, karena gratifikasi 

merupakan salah satu bagian dari tindak pidana korupsi. Gratifikasi sendiri secara 

sederhana bisa disebut dengan pemberian hadiah, mungkin gratifikasi tidak begitu 

sepopuler tindak pidana korupsi Pemerasan, suap-menyuap, tapi sesungguhnya 
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gratifikasi banyak kita jumpai dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari mengingat 

pemberian hadiah bagi sebagain orang adalah suatu ucapan terima kasih atas bantuan 

yang diberikan sebagai bagain dari adat ketimuran, tetapi apapun itu namanya 

gratifikasi adalah tetap tindak pidana korupsi. 

      Politik hukum dalam menentukan kebijakan perumusan undang-undang 

tindak pidana korupsi menjadi bagian yang sangat fundamental dan elementer 

mengingat kelemahan dalam menentukan kebijakan perumusan undang-undang akan 

dapat mempengaruhi produk hukum yang akan di hasilkan. Secara prinsip, 

pembicaraan tentang komponen pembentukan hukum, hakikatnya meliputi 

pembicaraan tentang personil pembentukannya, institusi pembentuknya, proses 

pembentukannya, dan bentuk hukum hasil bentukannya
7
. Dengan maju dan 

berkembangnya peradaban dunia saat ini, tindak pidana korupsi gratifikasi sudah 

berubah wujud menjadi sesuatu yang baru, yang pada awalnya merupakan pemberian 

hadiah yang berupa bingkisan, parcel, mobil atau singkat kata benda-benda yang 

dapat di lihat kemudian berubah wujud menjadi sesuatu tarksaksi yang tidak dapat 

dilihat.  

     Harus kita pahami bersama bahwa perkembangan jaman dan kemajuan 

kehidupan sosial yang semakin pesat membawa dampak yang sangat luas terhadap 

pola pergaulan dan kehidupan masyarakat saat ini, pola dan cara yang digunakan 

untuk melakukan tindak pidana korupsi pun kian fariatif dan sangat sulit dijangkau 

oleh aturan perungdang-undangan yang ada, begitu pula halnya dengan gratifikasi 

yang lambat laun memiliki cara yang berfariatif untuk melakukan traksaksi.Dan 
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khusus untuk gratifikasi seksual tidak ada satu aturan pun atau satu pasal pun yang 

mengatur tentang hal tersebut. 

     Dari interpretasi grametikal dapat di simpulkan sebagai suatu tindakan korupsi 

dalam bentuk pemberian hadiah dengan menyediakan pelayanan seksual kepada 

seseorang.Dan yang sesungguhnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan 

diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur dan tidak ada satu kata pun dalam pasal 

tentang gratifikasi yang menyangkut tentang gratifikasi dalam bentuk seks. 

    Analisis penulis menunjukan bahwa  pengertian Gratifikasi menurut 

penjelasanya pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 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. 

1. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar 

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik.  

2. Pengecualian, dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 pasal 12C:  

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, 

jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
8
. 

 

          Peraturan yang mengatur Gratifikasi adalah: Pasal 12B ayat (1) UU No. 

31/1999 Jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

“Berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan 
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dengan kewajiban atau tugasnya”. Pasal 12C ayat (1) UU No. 31/1999 Jo. UU No. 

2001berbunyi. “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak 

berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK” 

Penjelasan aturan Hukum Pasal 12 UU N0. 21/2001 “Didenda dengan pidana 

penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”: 

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 

janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut 

diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.  

2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau 

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 

      Jika melihat rumusan pasal dan unsur-unsur pasal gratifikasi yang termuat 

dalam  UU. No. 31/1999 Jo UU. No. 20/2001 tidak ada satu kata pun yang dapat 

mejerat seseorang penyelenggara negara jika melakukan suatu tindak pidana 

gratifikasi seksual, kelemahan yang sangat terlihat dengan jelas dalam muatan 

Undang-undang ini memberikan peluang kepada peyelenggara negara yang tidak 

memiliki moral untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menghindari 

kekosongan hukum (recht vacum)maka sekiranya perlu suatu langkah yang tepat dan 

cepat untuk merumuskan kembali tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 



      Muatan pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 

khususnya gratifikasi sangat tidak mampu menjangkau fenomena sosial yang ada 

sekarang, perubahan bentuk dan pola traksaksi gratifikasi dari yang berbentuk fisik 

dan nominal berubah menjadi gratifikasi seksual (kesenangan), perubahan-perubahan 

fenomena sosial yang sangat cepat ini harus di tanggapi dengan cepat pula oleh 

pemerintah agar mampu menekan kerugian negara yang semakin hari semakin parah 

khususnya moral bangsa ini. 

      Pertanyaan yang muncul ke permukaan saat ini adalah bagaimana cara untuk 

mengatasi masalah ini dan menggunakan kerangka pikir apa serta undang-undang apa 

pula. Mengingat tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut, apakah 

kemudian harus dipaksakan dengan menggunakan undang-undang tindak pidana 

korupsi khusus tentang gratifikasi atau dengan dasar hukum lain yang terkait. 

Khusus dalam bidang pembaharuan hukum pidana, Jerome Hall mengatakan “ 

improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and 

detailed and record should be kept” ( perbaikan/pembaharuan/pengembangan hukum 

pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai 

catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan/dipelihara)
9
. 

     Pada awal tahun ini Indonesia pun di hebohkan dengan penangkapan Ahmad 

Fhatanah dengan seorang perempuan yaitu Maharani Suciyono di sebuah kamar hotel 

di Jakarta, penangkapan tersebut terkait dengan pengembangan kasus impor daging 

sapi yang sampai saat ini melibatkan Presiden PKS Lutfi Hasan Isaq, tidak hanya 
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sampai disitu saja, pengembangan dari kasus ini pun masih berlanjut, dengan adanya 

dugaan keterlibata petinggi-petinggi partai politik lainya. 

    Presiden PKS yang kini mengundurkan diri Lutfi Hasan Isaq di duga juga 

menerima Aliran dana hasil korupsi impor daging tersebut yang kemudian di 

samarkan dengan membeli beberapa aset, rumah, tanah, dan beberapa mobil. Tetapi 

kemudian yang mengejutkan adalah dalam sidang kasus Ahmad Fhatanah diduga ada 

gratifikasi seksual juga sebagai pemulus proyek tersebut, itu di buktikan dengan 

adanya kata-kata yang bersandi yang membicarakan sosok seorang perempuan yang 

merupakan hadiah maupun pelengkap dari traksaksi tersebut, sehingga patut diduga 

dengan keras bahwa Lutfi Hasan Isaq juga melakukan tindak pidana gratifikasi 

seksual. 

     Dari contoh kasus di atas dapat dilihat bagaimana sangat berkembangnya cara 

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga patut apabila 

kemudian Indonesia mengantisipasi cara-cara yang demikian dengan 

mengembangkan dan mengatur secara rinci model gratifikasi seksual tersebut. Di 

negara tetangga seperti singapura pun telah menerapkan peraturan yang demikian, 

bagaimana dengan Indonesia saat ini. 

     Tindak pidana korupsi tidak lagi di anggap sebagai jenis tindak pidana biasa 

(ordinary crime), tetapi sudah di anggap sebagai jenis tindak pidana luar biasa (extra 

ordinary crime), bahkan di anggap sebagai jenis kejahatan kemanusiaan (crime 

against humanity).Dengan kualifikasi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar 

biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka sangat logis apabila dalam upaya 



penanggulangannya juga digunakan cara-cara yang luar biasa, tidak menggunakan 

cara-cara konvensional
10

. 

     Dengan melihat kaus-kasus kesusilaan yang menimpa pejabat negara baik 

eksekutif, legislatif maupun yudikatif selama ini sehingga penulis dapat mengatakan 

bahwa  pejabat negara telah mengalami degradasi moral yang sangat tajam, dan tidak 

menutup kemungkinan juga apabila kemudian transaksi korupsi saat ini bentuknya 

adalah gratifikasi seksual.  

Proses menjalankan aturan hukum selain di pengaruhi oleh factor-faktor 

eksternal di sekeliling seperti adat istiadat, norma agama, kehidupan sosial 

ekonomi bahkan politik, tetapi dipengaruhi juga oleh factor internal yang 

bersumber dalam diri manusia itu sendiri. Jika suatu aturan telah memenuhi 

kaidah yuridis dan memasukkan unsure-unsur sosiologi dan filosofisnya, 

tidaklah peraturan tersebut telah berakhir di buat.Undang-undang dikatakan 

berfungsi sejak undang-undang tersebut berlaku efektif dalam masyarakat dan 

sejak itulah sebenarnya manusia secara individu dapat memaknai dan 

menafsirkan ke arah mana peraturan atau hukum tersebut ditindaklanjuti baik 

berupa pola pikir yang terucap dalam lisan maupun tulisan
11

. 

 

      Dalam perkembangannya gratifikasi seksual akhir-akhir ini menjadi objek 

diskusi nasional dan melahirkan pertanyaan wacana kebijakan hukum apa yang dapat 

dijadikan dasar rujukan untuk menjerat mereka sebab aturan perundang-undangan 

kita saat  ini tidak mengatur tentang adanya gratifikasi dalam bentuk seksual.Penting 

bagi negara saat ini untuk mengatur hal itu, untuk menjaga agar tidak merebaknya 

tindak pidana korupsi dan untuk mengawal tujuan besar negara ini untuk 

meminimalisir tindak pidana korupsi serta memberikan rasa aman dan nyaman serta 
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kesejahteraan bagi masyarakat sebagai elemen penting suatu negara yang 

membutuhkan perhatian dan kebijakan yang memihak dari pemerintah. 

     Bertolak dari pendekatan integral Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “ 

masalah korupsi bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan 

hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi lewat kebijakan perundang-

undangan dan penengakan hukum telah cukup lama dilakukan, namun tetap saja 

korupsi itu ada dan sulit di berantas.
12

 Itu artinya masalah kebijakan dan 

penanggulangan dengan menggunakan peraturan perundang undangan bukan satu-

satunya cara untuk memberantas tindak pidana korupsi, tetapi cara ini akan efektif 

apabila di pengaruhi oleh factor lainya. 

     Dalam pemikiranya Barda Nawawi Arief menguraikan penyebab, maslah 

korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainya, antara lainnya, 

masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah 

kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/system ekonomi, masalah lingkungan 

hidup/sosial dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/budaya politik, 

masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan 

birokrasi prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan 

dan pelayanan umum
13

. 

     Kebijakan hukum pidana menjadi harapan terakhir untuk menanggulagi modus 

tindak pidana yang semakin beragam ini, entah dengan memberi “diskresi” untuk 

menggunakan KUHP atau dengan membuat consensus bersama antara pemerintah 
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dan DPR untuk membuat suatu aturan perundang-undangan yang terkait dengan 

gratifikasi seksual. Salah satu cara yang dapat di tempuh untuk menananggulangi 

jenis tindak pidana yang bersifat luar biasa adalah dengan membuat rumusan yang 

luar biasa, termasuk rumusan tentang sanksi pidananya.
14

 

     Kolpeksitas masalah/kondisi yang dapat bersifat kriminologen itu, jelas berada 

diluar jangkauan penegakan hukum pidana.Hukum pidana hanya merupakan sarana 

pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif.Inilah salah satu 

kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana, disamping faktor lainya. 

       Kebijakan hukum pidana/politik hukum memiliki peran yang sangat vital 

dalam menentukan arah pembangunan hukum bangsa ini, yaitu dengan memahami 

sedalam-dalamnya persoalan yang mendasar dari permasalahan sosial yang 

berkembang pesat. Bagir Manan
15

 mengungkapkan bahwa supremasi hukum dalam 

suatu Negara dapat di tegakkan kalau adanya peraturan yang di buat oleh pejabat 

yang berwenang sesuai yang diatur oleh peraturan yang berlaku, harus ada sarana dan 

prasarana yang memadai, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang dibuat 

itu harus baik dan aparat penegak hukum yang professional, intlektual, dan bermoral 

serta adanya check and balance antara lembaga Negara, baik secara vertical maupun 

secara horizontal. 

      Kecenderungan hukum atau aturan perundang-undangan itu tidak  lengkap 

dan tidak selalu jelas dan tidak mungkin lengkap selengkap-lengkapnya atau jelas 

sejelas-jelasnya. Oleh karena itu perlu dilengkapi atau di jelaskan dengan mencari 

atau menemukan hukumnya. Problematika yang berhubungan dengan dengan 
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penemuan hukum ini merupakan problematik setiap pencari keadilan. Boleh 

dikatakan setiap orang melakukan penemuan hukum untuk peristiwa konkrit: hakim, 

jaksa, pengecara, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum serta mereka yang 

berkepentingan dalam suatu perkara konkrit. Dalam prakteknya banyak perbedaan 

pendapat tentang penyelesaian hukum yang berhubungan dengan konflik.Maka dapat 

difahami bahwa betapa pentingnya penemuan hukum itu
16

. 

Penemuan hukum dan politik hukum/ kebijakan hukum menjadi bagian yang 

penting ketika keterbatasan jangkauan hukum tertulis untuk mengikuti perkembangan 

jaman, hakim menjadi tiang yang kokoh untuk tempat bersandarnya kepercayaan 

untuk menafsirkan serta memberikan kebijakan lewat petimbangan hukum terhadap 

permasalahan hukum yang ada, khususnya terkait dengan penemuan hukum dan 

politik hukum/kebijakan hukum tindak pidana gratifikasi seksual. 

    Tugas besar sudah menanti bangsa ini untuk membuat kebijakan hukum pidana 

untuk mengisi kekosongan hukum (recht vacum) dalam rangkan memberikan 

jawaban atas kekhawatiran masyarakat dengan berkembangnya modus transaksi 

tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi, baik dengan secepatnya 

menyempurnakan dasar hukum yang ada, membuat yang baru atau dengan 

menggunakan dasar hukum lainya.Sehingga harapan masyarakat dan cita-cita besar 

bangsa ini yang terbebas dari tindak pidana korupsi akan terpenuhi. 

          Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti 

lebihdalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah 

(tesis)dengan judul  
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:“REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM 

MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI “GRATIFIKASI 

SEKSUAL”. 

B. PERUMUSAN MASALAH. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskanpermasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apa kelemahan formulasi tindak pidana korupsi gratifikasi dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini? 

2. Apa kelemahan formulasi sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi 

gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat 

ini? 

3. Bagaimana reformulasi tindak pidana korupsi gratifikasi seksual dan sanksi 

pidana di masa mendatang?  

C. TUJUAN PENELITIAN. 

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada 

penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang danpermasalahan diatas, 

maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan reformulasi tindak pidana 

Gratifikasi seksualdan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang. 



2. Untuk mengetahui dan menjelaskan letak kelemahan formulasi Undang-

Undang Tindak Pidana korupsi Gratifikasi seksual dan sanksinya. 

3. Untuk memberikan bahan masukan/kontribusi kepada badan legislatif dan 

KPK dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan 

penanganan Gratifikasi seksualdi masa yang akan datang. 

D. MANFAAT PENELITIAN. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam 

menanggulangi tindak pidana Gratifikasi seksual. Adapun kegunaan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritik. 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program 

Pascasarjana Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Kegunaan Praktis. 

a. Untuk penulis pribadi gunamengetahui dan menganalisis kebijakan 

reformulasi tindak pidana Gratifikasi seksualdan penerapan sanksinya 

berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi/ sumbangan pemikiranbagi 

para pengambil kebijakan baik dalam tahap legislatif maupun eksekutif. 



c. Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi 

berbagai pihak dalam menentukan arah kebijakan hukum dalam 

menanggulangi tindak pidana gratifikasi seksual. 

 


