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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke 

tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari 

jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi 

kualitas tindak pidana yang dilakukan juga semakin sistematis serta 

lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.1 

Korupsi seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari, 

terutama yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat 

penyelenggara Negara (PPN). Misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat dan 

keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian tertentu 

seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan. Hal semacam ini, 

bila dilakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan, cepat atau lambat akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukkan PNS atau PPN yang 

bersangkuatan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian semacam itu 

hanyalah sekedar ucapan terima kasih dan itu hal yang sah. Perlu disadari, 

pemberian itu selalu berkaitan dengan jabatan yang dipegang oleh penerima. 

Serta kemumgkinan adanya kepentingan dari si pemberi sehingga dia mau 

melakukan apa saja sebagai balas jasa. Korupsi di kalangan Pegawai Negeri 

Sipil sering dihubungakan dengan kesejahteraan yang didapat. Masyarakat 

menuntut agar Pegawai Negeri sipil mengembang tugasnya secara 

profesioanal. Pelaksanaan tugas secara professional harus ditunjang dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. Inilah yang kemungkinan besar menjadi 

salah satu alasan untuk melakukan korupsi. 

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang 

yang memberikan sesuatu baik berupa benda maupun uang kepada orang lain 

tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan 

harapan untuk mendapatkan imbalan, maka pemberian tersebaut buakan 

hanya sekedar ucapan terima kasih, akan tetapi sebagai suatu upaya untuk 
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memperoleh keuntungan dari pihak yang menerima hadiah. Hal ini termasuk 

dalam pengertian gratifikasi. 

Sesungguhnya pelanggaran atas segala bentuk pemberian hadiah atau 

gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau 

penyelenggara Negara bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai bagian dari 

upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena 

merupakan ketentuan yang baru dalam perundang – undangan dan perlu 

sosialisasi yang lebih optimal. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Korupsi, mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti 

luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma – Cuma, dan 

fasilitas lainnya. 

Pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 

No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : 

“ Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara 

dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan denga jabatannya dan yang 

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.2  

Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan 

gratifikasi. Tindakan inin hanyalah sekedar suatu perbuatan seseorang 

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

diperbolehkan. Namun seiringnyaperkembangan waktu, budaya, dan pola 

hidup, pemberian yang acapkali disebut gratifikasi mulai mengalami dualism 

makna. Sebagai contoh, suatu hari tetangga kita memberikan semangkuk sop 

kambing lengkap dengan nasi dan es doger kepada kita. Pemberian ini 

dimaksudkan dalam rangka silahturahmidan menjali keakraban dengan 

lingkungan sekitar rumah. Contoh diatas adalah model gratifikasi yang 

diperbolehkan, karena sama sekali tudak ada pamrih dari pemberian tersebut. 

Coba bandingkan dengan model gratifikasi berikut, seorang direktur 

perusahaan mengirim parcel, voucher belanja, hadiah wisata, diskon spesial, 

atau uang komisi kepada seseorang pada pejabat pemerintahan yang memiliki 

wewenang atas kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kedua orang tersebut 
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tidaklah memiliki hubungan darah maupun pertemanan kecuali berdasarkan 

kapasitas jabatan masing – masing. Lalu betulkah pemberian tersebut dapat 

dikatakan tanpa pamrih.3 

Gratifikasi pada model tersebut diakomodasikan oleh undang undang 

sebagai salah satu modus korupsi. Pemberian kepada pejabat pemerintah atau 

penyelenggara Negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh 

kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Umumnya dalam  

pengadaan barang dan jasa. Disini yang diuntungkan dikemudian hari adalah 

si pemberi hadiah. Pada saat tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu 

memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender lainya. 

Black law’s Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau 

Gartification adalah sebagai “a voluntary given reward or recompese for a 

service or benefit” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang 

diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan” 

Gratifikasi dapat diartikan positif dan negatif. Gratifikasi positif 

adalah pemberia hadiah yang dilakukan dengan hati yang tulus dari seseorang 

kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih 

tanpa mengharapkan balasan apapun sebagai bentuk rasa terima kasih. 

Sedangkan gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan 

tujuan pamrih. Pemberian jenis ini telah membudi daya dikalangan birokrat 

maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian 

secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, Namun harus 

dilihat dari kepentingan gratifikasi tanpa adanya pamrih. 

Di negara - negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang 

keras dan kepada pelaku diberikan sanksi yang cukup berat. Ini dilakukan 

karena dapat mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan 

pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam 

pelayanan publik, bahkan dikalangan pribadi pun larangan diberikan, contoh 

pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas wartawan dan 

reporternya menerima uang atau barang dan jasa dalam bentuk apapun dalam 

menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang 
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bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat ( denda uang atau pidana 

kurungan/penjara ) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua 

pihak ( pemberi dan penerima ). 

Oleh karena itu para pembentuk undang – undang berusaha dengan 

gigih membuat jarring hukum yang sangat rapat agar tidak ada celah 

kemungkinan bebasnya pegawai negeri dari jerat hukum dalam menerima 

setiap pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Oleh karena itu UU 

pemberantas tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa dan mengatur 

semua hal yang menyangkut tentang penyelewengan keuangan negara sampai 

pegawai negeri yang menerima uamg atau barang dengan maksud jahat diatur 

juga dalam UU ini. 

Pada akhirnya pembentuk UU sepakat untuk memasukkan gratifikasi 

sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 

dimana undang – undang tersebut merubah sekaligus melengkapi UU No. 31 

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena didalam UU 

tersebat belum membahas tentang gratifikasi. 

Jadi, gratifikasi adalah pemberian secara luas yakni meliputi 

pemberian biaya tambahan ( fee ), uang, rabat ( diskon ), komisi pinjaman 

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma – cuma dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam 

negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukkan dengan menggunakan 

sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.4 

Oleh karena luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengingat 

sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian ini adalah korupsi atau tidak 

maka perlu memahami tentang tindak pidana korupsi gratifikasi ini lebih 

dalam lagi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil topik 

gratifikasi sebagai topik skripsi penulis, yaitu “ Sistem Pembuktian Tindak 

Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “. 
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2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,penulis merumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam bab bab selanjutnya dari skripsi 

ini yaitu: 

a. Bagaimanakah  pengaturan sistem pembuktian terhadap gratifikasi dalam UU 

No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi? 

b. Bagaimana konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar 

pertimbangan dalam memutus perkara korupsi gratifikasi? 

 

 

3. Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengaturan sistem 

pembuktian tindak pidana gratifikasi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU 

No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konstruksi 

hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus 

perkara korupsi gratifikasi. 

 

 

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penulisan 

Secara spesifik penelitian ini bertujuan:    

1) Untuk mengetahui pengaturan sistem pembuktian terhadap 

gratifikasi dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2) Untuk mengetahui konstruksi hukum hakim dalam pembuktian 

sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara korupsi. 

b. Manfaat penulisan 

1) Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan kontribusi dalam sosialisasi tentang tindak pidana 

khususnya dalam pengetahuan tindak pidana korupsi pada gratifikasi . 
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sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya perbendaharaan 

dan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut. 

2) Manfaat Praktis 

a) Dapat memberikan  kontribusi dalam sosialisasi tentang tindak 

pidana korupsi gratifikasi kepada masyarakat dan mahasiswa yang 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perannya dalam 

mencegah dan memberantas tindak pidana gratifikasi di Indonesia. 

b) Dapat memberikan masukan kepada lembaga lembaga Negara 

yang terkait dalam pengambilan kebijakan terhadap tindak pidana 

korupsi baik eksekutif,legislatif dan yudikatif agar dapat diperoleh 

solusi dalam menangani kasus kasus korupsi yang timbul. 

 

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Untuk menghindari interpelasi mengenai istilah – istilah yang digunakan 

dalam penulisan ini, maka perlu dijelaskan mengenai istilah – istilah 

yang terkait dengan tulisan ini sebagai berikut : 

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 

dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang 

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 

Secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah 

korupsi memiliki arti yang sangat luas. 

1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan ( uang negara atau 

perusahan dan sebagainya ) untuk kepentingan pribadi dan orang 

lain. 

2) Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang 

dipercayakan kepadanya; dapat disogok ( melalui kekuasaannya 

untuk kepentingan pribadi ).5 

Gratifikasi adalah pemberian secara luas yakni meliputi pemberian biaya 

tambahan ( fee ), uang, rabat ( diskon ), komisi pinjaman tanpa bunga, 
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tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 

cuma – cuma dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri dan yang dilakukkan dengan menggunakan sarana 

elektronik atau tanpa sarana elektronik.6 

Usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah 

dengan memperbaharui peraturan undang – undang yang mendasarinya 

hal itu ditunjukan konkrit dengan dikeluarkannya undang – undang No. 

20 tahun 2001 tentang perubahan undang – undang No. 31 tahun 1999. 

Tindak pidana korupsi gratifikasi sebagaimana dimuat dalam pasal 12B 

UU No.20 tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut : 

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara 

dianggap pemberian suap,apabila berhubungan dengan jabatannya 

dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugas nya dengan 

ketentuan. 

a. Nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih 

pembuktianya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 

dilakukan oleh penerima gratifikasi. 

b. Nilainya kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 

pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut dapat dibuktikan oleh 

penuntut umum. 

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau 

penjara paling singkat 4 (empat ) tahun dan paling lama 20 tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) 

dan paling banyak 1.000.000.000 ( satu miliar rupiah ). 

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam UU No.31 Tahun 1999, 

bahwa subjek delik terbagi 2 kelompok: kedua duanya  jika melakukan 

perbuatan pidana diancam sanksi. 

 Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah: 

1) Manusia . 

2) Korporasi. 
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3) Pegawai Negeri; 

4) Setiap orang.7 

Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat dirumuskan 

pada pasal 6,pasal 6 ayat (1) huruf a yang terdapat 2 unsur yaitu: 

1) Unsur Objektif 

a. Perbuatannya  

b. Objek sesuatu  

c. Kepada hakim  

2) Unsur subjektif  

                 Yaitu dengan maksud mempengaruhi putusan perkara 

yang diserahkan kepadanya untuk diadili.8 

Sistem pembuktian terbalik dapat dilihat pada pasal 37 yang merupakan  

dasar hukum sistem pembuktian, sedangkan pasal 12 b ayat (1) huruf A  

dan B serta pasal 38 B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana 

korupsi ( objeknya ) yang beban pembuktianya dengan menggunakan  

sistem pembuktian terbalik. 

 

b. Kerangka konseptual 

Menjelaskan konsep berpikir penulis dalam penelitian yang akan 

dituangkan dalam penulisan skripsi. Kerangka konseptual ini meliputi 

definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan 

penjelasan tentang konsep yang digunakan. Maka penulis  akan 

memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut: 

1) Tindak Pidana atau straafbaarfeit adalah “Tindakan melawan hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertangung jawabkan atas tindakannya atas 

undang undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 

dihukum”.9 

2)  Unsur unsur tindak pidana antara lain: 

(a) Unsur Subjektif  
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(1). kesengajaan atau kelalaian 

(b). maksud dari percobaan atau poging seperti yang tertulis dalam 

pasal 53 ayat (1) KUHP. 

(c). berbagai maksud yang tercantum atau terdapat dalam kejahatan 

pencurian,pemalsuan dan lain lain. 

(d). merencanakan terlebih dahuluseperti yang terdapat dalam 

kejahatan menurut pasal 340 KUHP. 

(b).Unsur objektif 
1) Sifat melawan hukum  
2) Kualitas dari pelaku,misal nya seorang pegawai negeri sipil 

melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP. 
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
10 

3. Korupsi  adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. 
dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat pengertian korupsi yakni” 
penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan,dan 
sebagainya untuk  keeuntungan pribadi atau orang lain”.11 

4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian 
biaya tambahan (fee), uang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa 
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainya.Baik diterima didalam 
negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan sarana 
elektronik atau tanpa sarana elektronik.12 

5. Hakim menurut bambang waluyo, S.H adalah organ pengadilan yang 
dianggap memahami hukum,yang dipundaknya telah diletakkan 
kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu 
ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis ( 
mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak atau kurang jelas), dan tidak ada satu pun boleh bertentangan 
dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan.13 

6. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai 
pemberi jasa hukum dengan memenuhi persyaratan berdasarkan 
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 Dr.Leden Marpaung,2007,Tindak Pidana Korupsi,Djmbatan,Jakarta,hal 5. 
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ketentuan Undang Undang dan berwenang sebagai penasehat dalam 
bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan.14 

7. Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan 
perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang 
sesuai dengan hukum.15 

8. Pengadilan adalah majelis yang berwenang untuk mengadili perkara 
dan memberikan putusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran 
hukum atau Undang Undang atau sebagainya. 

9. Kejaksaan adalah lembaga Negara Republik Indonesia yang 
melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari 
pengaruh kekuasaan pihak manapu, yakni dilaksanakan secara merdeka 
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan 
lainya.16 

10. Pembuktian terbalik adalah terdakwa mempunyai hak untuk 
membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan 
wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda nya dan 
harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau 
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang 
bersangkutan, dan penuntutan umum tetap berkewajiban membuktikan 
dakwaannya.17  

 

 6. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis 

normatif). 

Sumber bahan hukum dan/atau data yang digunakan adalah: 

a. Sumber Bahan Hukum Primer 

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan secara hierarki 

 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 
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 M.Marwan dan Jimmy,T,Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition,cetakan I,Reality 
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Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku 

teks, pendapat, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari 

bahan hukum primer. 

Pengumpulan bahan hukum dan/atau data merupakan uraian logis 

prosedurpengumpulan bahan hukum, bagaimana bahan hukum tersebut 

diinventarisasi, diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang 

dibahas. 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier 

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berbentuk kamus 

hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum. 

Teknik analisa data yang diguanakan dalam skripsi ini adalah data 

kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis 

dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejealsan 

maslah yang akan dibahas. Analisis kualitatif adalah menganalisa secara 

lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperolaeh 

sehingga dapat menjawab permasalahan – permasalahan dalam skripsi 

ini. 

 

7. Sistematika Penulisan  

Agar dapat dengan jelas mengenai apa yang akan diuraikan dalam 

penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistimatika penulisan menjadi 

beberapa bagian yang terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat 

penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

GRATIFIKASI  DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU 

NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI. 
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Berisikan mengenai bentuk – bentuk gratifikasi, unsur – unsure 

delik tindak pidana korupsi gratifikasi, batasan gratifikasi, definisi 

sistem pembuktian terbalik, serta pembuktian pembebanan terbalik 

perkara korupsi 

BAB  III STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 

2067K/Pid/2006 

 Berisikan mengenai kasus posisi studi putusan Mahkamah Agung 

no. 2067K/Pid/2006 

BAB IV ANALISA SISTEM PEMBUKTIAN GRATIFIKASI DALAM 

UU NO.31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI 

Berisikan mengenai pembahasan tentang pengaturan sistem 

pembuktian gratifikasi dan pertimbangan hakin dalam memutus 

perkara korupsi gratifikasi. 

BAB IV PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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