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ABSTRACT - Gratification are crimes of corruption are very disturbing moral integrity as well 

as the State Organizer. When a State Officials receive a gift giver would smelled gratification 

gratification will affect the authority and responsibility of the State Officials in decisions relating 

to the position and responsibilities of the State Organizer. Gratification is an extraordinary 

crime, and certainly needs an exceptional case handling as well. the rules governing gratuities 

contained in Article 12b and 12c of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, 

the regulation does not clearly distinguish which gifts can be directed to the personal subject of 

State Officers, restrictions in the article is that if the provision relating to the position and 

contrary to the obligations or duties. So that when a State Officers to be aware of any indication 

of corruption then the gift should be reported to the Commission no later than 30 days after such 

acceptance is received. 
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PENDAHULUAN 

 

Semakin berkembangnya suatu 

Negara, semakin berkembang pula modus 

kejahatan yang timbul di Negara tersebut 

tidak terkecuali dengan berkembangnya 

modus dan jenis kejahatan tindak pidana 

kriminal di Negara Indonesia 

ini.Perkembangan kejahatan kriminal ini 

semakin meluas dan tidak hanya mencakup 

kejahatan dalam lingkup kecil seperti 

pencurian, perampokan, dan pembunuhan. 

Akan tetapi muncul juga kejahatan yang 

menyangkut hajat hidup masyarakat luas 

yang disebut juga extra ordinary crime 

tindak pidana korupsi gratifikasi. Kejahatan 

ini tidak hanya menyangkut nyawa 

seseorang tetapi juga menyangkut 

kesejahteraan yang tercederai oleh perilaku 

salah satu oknum penyelenggara Negara 
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yang sengaja menyalah gunakan 

wewenangnya dalam bekerja dan 

pengambilan keputusan dalam menentukan 

perkara perkara menyangkut masalah 

kenegaraan. 

Istilah gratifikasi berasal dari bahasa 

Belanda “gratikatie“ yang diadopsi dalam 

bahasa Inggris menjadi “gratification“ yang 

artinya “pemberian 

sesuatu/hadiah“. Black’s Law Dictionary 

memberikan pengertian gratifikasi 

atau Gratification adalah sebagai “a 

voluntarily given reward or recompense for 

aservice or benefit” yang dapat diartikan 

sebagai “sebuah pemberian yang diberikan 

atas diperolehnya suatu bantuan atau 

keuntungan”. 1 

Cukup banyaknya peraturan 

perundang-undangan mengenai korupsi 

yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya 

memperlihatkan besarnya niat bangsa 

Indonesia untuk memberantas korupsi 

hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana 

material maupun hukum pidana formal 

(hukum acara pidana).Namun demikian, 

masih ditemui kelemahan yang dapat 

disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk 

melepaskan diri dari jerat hukum. 

                                                             
1 Black , Henry Campbel, MA, Black’s Law 

Dictionary 4th Edition, 1968, Hlm 829 

Terlepas dari kuantitas peraturan 

perundang-undangan yang dihasilkan, 

permasalahan utama pemberantasan korupsi 

juga berhubungan erat dengan sikap dan 

perilaku.Struktur dan sistem politik yang 

korup telah melahirkan apatisme dan sikap 

yang cenderung toleran terhadap perilaku 

korupsi.Akibatnya sistem sosial yang 

terbentuk dalam masyarakat telah 

melahirkan sikap dan perilaku yang permisif 

dan menganggap gratifikasi sebagai suatu 

hal yang wajar dan normal. 

Akan tetapi, yang tak kalah 

memprihatinkan adalah dampak korupsi 

bagi pembentukan sikap pandang 

masyarakat sehari-hari.Ditengarai, 

masyarakat dewasa ini cenderung tidak 

berkeberatan atau setidaknya abai tentang 

perilaku korupsi. Akibatnya, kondisi yang 

serba acuh ini akan dapat menjelma menjadi 

serba mengijinkan (permisif). Lama-

kelamaan kondisi sosial ini akan berpotensi 

memberi ruang pembenaran bahkan 

kesempatan bagi pelaksanaan korupsi. 

Karena, bukannya menjadi sumber nilai-

nilai yang benar, baik dan pantas, kondisi 

sosial yang serba mengijinkan ini justru 

akan dapat menimbulkan kekaburan patokan 

nilai-nilai. Akibatnya korupsi pun menjadi 

hal yang biasa. Termasuk didalam kebiasaan 

melakukan pungutan tambahan atas proses 



pengurusan pembayaran pajak, perijinan, 

pengurusan pasport dan pengurusan KTP, 

maupun penerimaan baik berupa barang atau 

uang yang diterima oleh penyelenggara 

negara maupun pegawai negeri apabila ada 

kaitan langsung terhadap tugasnya. Maka 

penerimaan tersebut dapat dikategorikan 

penerimaan gratifikasi.Di dalam Undang-

undang No.20 tahun 2001 pasal 12B dan 

12C pemberian gratifikasi tersebut dianggap 

perbuatan suap dan masuk kategori korupsi. 

Gratifikasi diatur dalam : 

1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi serta diatur pula 

dalam UU No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (“UU Pemberantasan 

Tipikor”) 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

03/PMK.06/2011 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara 

yang Berasal Dari Barang Rampasan 

Negara dan Barang Gratifikasi. 

Sedangkan gratifikasi dapat dikenakan 

sanksi : 

Pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan 

pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) (Pasal 12B ayat 2 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 

Dari hari-kehari semakin banyak 

penyelenggara Negara yang tersangkut 

masalah tindak pidana korupsi ini, 

pemberitaan media yang semakin gencar 

serta gerak pemberantasan korupsi yang 

digenderangkan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) seakan–akan tidak memiliki 

efek yang membuat jera para pemain 

kejahatan Kerah Putih ini, bahkan seakan - 

akan ketika seseorang menjadi 

Penyelenggara Negara di Indonesia, maka 

tidak menutup kemungkinan bagi dia akan 

melanjutkan Study lagi di lembaga 

pemasyarakatan guna melengkapi gelar 

pendidikan formal yang di tempuhnya yaitu 

menjadi tahanan tindak pidana korupsi KPK, 

bahkan saat masalah korupsi cek pelawat 

yang menjerat mantan Deputi Senior 

Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom 

yang bersangkutan menyebut penjara 

sebagai Universitas kehidupan. 

Para penyelenggara tersebut 

sebenarnya mempunyai dua pandangan yaitu 

mereka yang sengaja tidak menggubris akan 

adanya undang undang tindak pidana 

korupsi yang berlaku, namun tidak sedikit 

pula yang bingung terhadap berlakunya 



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi 

yang berlaku tersebut bagi dirinya sebagai 

pejabat penyelenggara Negara di Indonesia. 

Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” 

adalah pemberian dalam arti luas yang 

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.Tidak dijabarkannya 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tersebut yang membedakan 

manakah pemberian yang legal untuk subjek 

pribadi penyelenggara Negara membuat 

gamang penyelenggara Negara tersebut 

sehingga bila tidak ingin ditetapkan sebagai 

tersangka tindak pidana korupsi para 

penyelenggara tersebut harus melaporkan 

pemberian tersebut kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebelum 30 hari 

semenjak penerimaan gratifikasi tersebut 

terjadi. 

Tindakan berhati - hati ini terjadi 

ketika Republik Indonesia ini didatangi 

Band Internasional METALICA pada bulan 

April tahun 2013, saat itu bassist band 

tersebut yang bernama Robert Trujillo 

memberikan hadiah kenang-kenangan 

kepada Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu 

menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, 

guna mengetahui dan memberikan kepastian 

pemberian tersebut termasuk tindak pidana 

gratifikasi atau bukan maka akhirnya Bapak 

Jokowi menyerahkan kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang menurut 

ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 pasal 12C bahwa setiap 

pemberian yang diterima oleh 

Penyelenggara Negara agar dapat diketahui 

status pemberian tersebut termasuk pada 

pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 maka harus di lakukannya 

pelaporan pemberian hadiah tersebut paling 

lambat 30 hari semenjak barang / pemberian 

tersebut diterima. 

Dari pembahasan diatas timbul 

pertanyaan apakah ketika seseorang warga 

Negara Indonesia ketika menjadi 

Penyelenggara Negara maka secara otomatis 



hak sebagai subjek hukum pribadinya telah 

hapus.Karena ketika Penyelenggara Negara 

tersebut menerima sesuatu dan jika tidak 

ingin ditetapkan sebagai tersangka penerima 

tindak pidana korupsi gratifikasi  maka yang 

bersangkutan wajib menyerahkan pemberian 

tersebut kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi supaya dapat diketahui status 

pemberiannya termasuk pada tindakan 

korupsi gratifikasi atau tidak. dan tidak ada 

pembahasan secara gamblang dan jelas 

pemberian yang menyangkut hak 

Perorangan sebagai subjek pribadi warga 

Negara yang dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi 

gratifikasi hanyalah pemberian yang 

menyangkut hak perdatanya sebagai 

penyelenggara Negara. 

Oleh karena itu penulis berharap dari 

pembahasan yang diangkat dapat 

menjabarkan dan menemukan gagasan yang 

baru tentang implementasi Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

tindak pidana korupsi gratifikasi ini secara 

jelas terhadap 2 (dua) subjek hukum yang 

melekat pada penyelenggara Negara di 

Indonesia ini yaitu subjek hukum Pribadi 

dan Jabatan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian pustaka (library 

research) yaitu penelitian yang datanya 

diperoleh melalui penelitian buku-buku 

(karya tulis) yang berkaitan dengan 

masalah pembahasan dalam penelitian 

ini.Penelitian ini dimulai dengan 

deskriptif–analitik, yaitu metode yang 

menggunakan pencarian fakta dengan 

interprestasi yang tepat, sedangkan 

analisis adalah menguraikan sesuatu 

dengan cermat dan terarah. 

 

PEMBAHASAN 

Mengidentifikasi Batasan Gratifikasi 

Bagi Penyelenggara Negara 

Mengidentifikasi gratifikasi bagi 

Penyelenggara Negara bukan hal yang 

mudah, karena sebenarnya jika kembali 

memahami makna gratifikasi adalah 

pemberian atau dapat diartikan sebagai 

hadiah yang diberikan kepada 

penyelenggara negara, akan tetapi tidak 

semua pemberian tersebut dapat dikatakan 

sebagai pemberian yang ilegal tetapi juga 

terdapat juga gratifikasi yang bersifat legal 

sehingga dapat dikatakan bahwa  tidak 

semua gratifikasi yang diberikan kepada 



Penyelenggara Negara merupakan 

gratifikasi ilegal. 

KPK memberikan gambaran untuk 

memudahkan memahami apakah gratifikasi 

yang diberikan kepada Penyelenggara 

Negara termasuk dalam gratifikasi ilegal 

atau legal dengan lima (5) indikator yaitu:2 

1. Motif pemberi hadiah 

2. Hubungan pemberi 

hadiah 

3. Potensi timbulnya 

konflik kepentingan  

4. Metode pemberian 

hadiah 

5. Kewajaran dan 

frekuensi pemberian hadiah. 

Penjabaran lima (5) indikator diatas 

dapat disimpulkan bahwa ketika seorang 

Penyelenggara Negara menerima pemberian 

yang mengarah pada lima (5) indikator yang 

telah disebutkan, maka sebagai penerima 

pemberian tersebut, seorang Penyelenggara 

Negara patut menduga bahwa pemberian 

tersebut terdapat indikasi yang mengarah 

pada motif timbulnya konflik kepentingan 

dimasa yang akan datang yang dapat 

berpengaruh pada integritas serta 

kewenangannya dalam mengambil 

keputusan seorang Penyelenggara Negara.  

                                                             
2 Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku 
Memahami Gratifikasi, Jakarta, 2010, hlm 12. 

Lain halnya ketika pemberian yang 

diberikan kepada Penyelenggara Negara 

tidak mengarah pada lima (5) indikator yang 

disebutkan KPK yang diberikan oleh kerabat 

dengan unsur keikhlasan tanpa adanya 

konflik kepentingan atau mengharap balasan 

di masa yang akan datang serta tidak 

berhubungan dengan jabatan serta 

kewenangan penerima pemberian sebagai 

Penyelenggara Negara maka pemberian 

tersebut dapat dikategorikan pada gratifikasi 

yang legal, akan tetapi untuk memperjelas 

status gratifikasi dari pemberian tersebut, hal 

yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara 

Negara sebagai penerima gratifikasi adalah 

wajib untuk melaporkan kepada KPK paling 

lambat 30 hari sejak pemberian tersebut 

diterima yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12 C. 

Selanjutnya untuk lebih memahami 

gratifikasi yang termasuk dalam tindak 

pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang 

terkandung dalam pasal 12 B Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

sebagai berikut: 

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara 

Negara; 

2. Menerima Gratifikasi; 



3. Yang berhubungan dengan jabatan 

dan berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya; 

4. Penerimaan Gratifikasi tersebut tidak 

dilaporkan kepada KPK dalam 

jangka waktu 30 hari sejak 

diterimanya Gratifikasi. 

Dari ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 12 B ayat 1 tindak pidana korupsi 

mengenai gratifikasi tidak hanya adanya 

pemberian kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara, tetapi harus pula 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Pemberian tersebut “berhubungan 

dengan jabatan” dari Pegawai Negeri 

atau Penyelenggara Negara yang 

menerima pemberian. Dapat 

diartikan si pemberi mempunyai 

kepentingan dengan jabatan dari 

Pegawai Negeri yang menerima 

pemberian tersebut yang 

nantinya cepat atau lambat akan 

mempengaruhi pengambilan 

keputusan oleh Pegawai Negeri atau 

Pejabat Penyelenggara Negara yang 

bersangkutan. 

b. Pemberian tersebut “Berlawanan 

dengan kewajiban atau tugas” dari 

Pegawai Negeri atau Penyelenggara 

Negara yang menerima pemberian 

tersebut. Bisa diartikan bahwa segala 

perbuatan atau kebijakan yang 

diambil oleh Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara tersebut telah 

terpengaruh oleh penerimaan hadiah. 

 

Pengaturan dan Pemberian Sanksi 

Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi 

Gratifikasi dapat dikenakan Sanksi : 

Pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, 

dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) (Pasal 12B ayat [2] UU 

Pemberantasan Tipikor). 

Di dalam Buku Saku Memahami 

Gratifikasi yang diterbitkan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan 

contoh-contoh pemberian yang dapat 

dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering 

terjadi, yaitu :3 

1. Pemberian hadiah atau parsel kepada 

pejabat pada saat hari raya keagamaan, 

oleh rekanan atau bawahannya. 

2. Hadiah atau sumbangan pada saat 

perkawinan anak dari pejabat oleh 

rekanan kantor pejabat tersebut. 

                                                             
3 Ibid, hlm 19 



3. Pemberian tiket perjalanan kepada 

pejabat atau keluarganya untuk keperluan 

pribadi secara cuma-cuma. 

4. Pemberian potongan harga khusus bagi 

pejabat untuk pembelian barang dari 

rekanan. 

5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji 

dari rekanan kepada pejabat. 

6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada 

acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. 

7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada 

pejabat pada saat kunjungan kerja. 

8. Pemberian hadiah atau uang sebagai 

ucapan terima kasih karena telah dibantu. 

 

Perlindungan Hukum Bagi 

Penyelenggara Negara Terhadap 

Gratifikasi Yang Diterima Sesuai Dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001. 

 

Sebelum melangkah pada 

pembahasan mengenai perlindungan hukum 

bagi Penyelenggara Negara yang terdapat 

pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001, terlebih dahulu dimengerti 

mengenai pembahasan tentang dasar tentang 

perlindungan hukum itu sendiri. 

Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu 

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

Selanjutnya definisi perlindungan 

hukum menurut Soetjipto Raharjo adalah 

adanya upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatu kekuasaaan kepadanya untuk 

bertindak dalam kepentingannya tersebut. 

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah 

satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan 

dari hukum adalah memberikan 

perlindungan (pengayoman) kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan 

hukum terhadap masyarakat tersebut harus 

diwujudkan dalam bentuk kepastian 

hukum.4 

Sedangkan menurut sutiono, bahwa 

perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dan 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 

untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan 

                                                             
4 Soetjipto Raharjo, Permasalahan Hukum 

Di Indonesia, Alumni Bandung, Bandung, 1983, hlm 
121. 



manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia.5 

Selanjutnya menurut Muchsin, 

perlindungan hukum merupakan suatu hal 

yang melindungi subyek-subyek hukum 

melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya 

dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:6 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal yang terdapat 

dalam peraturan perundang-

undangan dimaksudkan untuk 

mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau 

batasan-batasan dalam melakukan 

suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif 

merupakan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara dan hukuman 

yang diberikan apabila sudah terjadi 

                                                             
5 Setiono, Rule of Law, Magister Ilmu 

Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, 
hlm 3 

6 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian 
Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu 
Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, 
hlm 20. 

sengketa atau telah terjadi suatu 

pelanggaran. 

Dari pemaparan di atas maka secara 

umum perlindungan hukum dapat diartikan 

sebagai perlindungan yang diberikan kepada 

setiap warga negara sebagai subyek hukum 

ke dalam bentuk perangkat baik yang 

bersifat preventif maupun yang bersifat 

represif, baik yang lisan maupun yang 

tertulis yang diberikan oleh negara dalam 

rangka menjamin hak-hak hidupnya sebagai 

seorang warga negara. 

Perlindungan hukum bagi subjek 

hukum pribadi Penyelenggara Negara 

terhadap gratifikasi yang diterima, terdapat 

pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Pasal 12 C : 

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 12 B ayat (1) tidak 

berlaku, jika penerima melaporkan 

gratifikasi yang diterimanya kepada 

Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

2) Penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) wajib dilakukan 

oleh penerima gratifikasi paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal gratifikasi 

tersebut diterima. 



3) Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dalam waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak tanggal menerima laporan 

wajib menetapkan gratifikasi dapat 

menjadi milik penerima atau milik 

negara. 

4) Ketentuan mengenai tata cara 

penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dan 

penentuan status gratifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) diatur dalam Undang-Undang 

tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Secara terpisah perlindungan bagi 

subjek hukum pribadi Penyelenggara Negara 

terhadap penerimaan gratifikasi dituangkan 

dalam surat edaran KPK nomor B.143/01-

13/01/2013 tentang himbauan terkait 

gratifikasi tercantum penjelasan yang lebih 

teknis terkait gratifikasi yang tidak perlu 

dilaporkan, yaitu : 

a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, 

diskon/rabat, voucher, point reward, atau 

souvenir yang berlaku secara umum dan 

tidak terkait kedinasan; 

b. Diperoleh karena prestasi akademis atau 

non akademis 

(kejuaraan/perlombaan/kompetisi) 

dengan biaya sendiri dan tidak terkait 

dengan kedinasan; 

c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari 

penempatan dana, investasi atau 

kepemilikan saham pribadi yang berlaku 

secara umum dan tidak terkait dengan 

kedinasan; 

d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi 

luar kedinasan, yang tidak terkait dengan 

tupoksi dari pegawai negeri atau 

penyelenggara Negara, tidak melanggar 

konflik kepentingan dan kode etik 

pegawai, dan dengan ijin tertulis dari 

atasan langsung; 

e. Diperoleh dari hubungan keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus dua 

derajat atau dalam garis keturunan ke 

samping satu derajat sepanjang tidak 

mempunyai konflik kepentingan dengan 

penerima gratifikasi; 

f. Diperoleh dari hubungan sekeluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus satu 

derajat atau dalam garis keturunan 

kesamping satu derajat sepanjang tidak 

mempunyai konflik kepentingan dengan 

penerima gratifikasi; 

g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai 

hubungan keluarga sebagaimana pada 

huruf e dan f terkait dengan hadiah 

perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, 

kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan 



bukan dari pihak – pihak yang 

mempunyai konflik kepentingan dengan 

penerima gratifikasi; 

h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan 

musibah atau bencana, dan bukan dari 

pihak – pihak yang mempunyai konflik 

kepentingan dengan penerima gratifikasi; 

i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan 

seperti rapat, seminar, workshop, 

konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain 

sejenis yang berlaku secara umum berupa 

seminar kits, sertifikat dan plakat 

cinderamata; dan 

j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan 

dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan 

berupa makanan dan minuman yang 

berlaku umum. 

Perlu digaris bawahi dari sepuluh 

(10) hal yang dijelaskan dalam surat 

edaran KPK nomor B.143/01-13/01/2013 

tentang pemberian yang tidak perlu 

dilaporkan terdapat hal yang utama dalam 

indikator pemberian tersebut yaitu tidak 

adanya konflik kepentingan dari si 

pemberi, jadi walaupun surat edaran 

tersebut menerangkan tentang pemberian 

yang tidak perlu dilaporkan akan tetapi 

secara tersirat Penyelenggara Negara 

sebagai penerima hadiah harus kembali 

berpedoman pada Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 

C untuk mendapatkan kejelasan 

mengenai status pemberian yang telah 

diterima Penyelenggara Negara tersebut 

apakah terdapat konflik kepentingan dari 

pemberi gratifikasi tersebut. 

Konflik Kepentingan Dalam Gratifikasi 

Definisi konflik kepentingan adalah 

situasi dimana seseorang Penyelenggara 

Negara yang mendapatkan kekuasaan dan 

kewenangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan memiliki atau diduga 

memiliki kepentingan pribadi atas setiap 

penggunaan wewenang yang dimilikinya 

sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan 

kinerja yang seharusnya. 

Beberapa bentuk konflik 

kepentingan yang dapat timbul dari 

pemberian gratifikasi ini antara lain adalah: 

1. Penerimaan gratifikasi dapat 

membawa vested interest dan 

kewajiban timbal balik atas sebuah 

pemberian sehingga independensi 

penyelenggara Negara dapat 

terganggu; 

2. Penerimaan gratifikasi dapat 

mempengaruhi objektivitas dan 

penilaian profesional penyelenggara 

Negara; 



3. Penerimaan grafikasi dapat 

digunakan sedemikian rupa untuk 

mengaburkan terjadinya tindak 

pidana korupsi; 

4. Dan lain-lain. 

5. Penerimaan gratifikasi oleh 

penyelenggara Negara atau pegawai 

negeri dan keluarganya dalam suatu 

acara pribadi, atau menerima 

pemberian suatu fasilitas tertentu 

yang tidak wajar, semakin lama akan 

menjadi kebiasaan yang cepat atau 

lambat akan mempengaruhi 

penyelenggara Negara atau pegawai 

negeri yang bersangkutan. Banyak 

yang berpendapat bahwa pemberian 

tersebut sekedar tanda terima kasih 

dan sah-sah saja, tetapi pemberian 

tersebut patut diwaspadai sebagai 

pemberian yang berpotensi 

menimbulkan konflik kepentingan 

karena terkait dengan jabatan yang 

dipangku oleh penerima serta 

kemungkinan adanya kepentingan-

kepentingan dari pemberi, dan pada 

saatnya pejabat penerima akan 

berbuat sesuatu untuk kepentingan 

pemberi sebagai balas jasa.7 

                                                             
7 Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku 

Memahami Gratifikasi, Jakarta,2010,hlm 7. 
 

Contoh dan Analisa Kasus Gratifikasi 

Menurut KPK 

KPK memberikan gambaran dalam 

bentuk contoh kasus dan analisanya untuk  

lebih memudahkan memahami perbedaan 

antara gratifikasi yang legal (tidak dilarang) 

maupun yang ilegal (dilarang) berdasarkan 

ketentuan yang terdapat pada Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang tindak pidana korupsi yang dibahas 

dalam 15 contoh kasus sebagai berikut:8 

1. Pemberian pinjaman barang dari 

rekanan kepada pejabat/pegawai 

negeri secara cuma-cuma. 

2. Pemberian tiket perjalanan oleh 

rekanan kepada penyelenggara 

Negara atau pegawai negeri atau 

keluarganya untuk keperluan 

dinas/pribadi secara cuma-cuma. 

3. Pemberian tiket oleh pihak ketiga 

kepada penyelenggara Negara atau 

pegawai negeri atau keluarganya 

untuk keperluan dinas/pribadi secara 

cuma-Cuma  

4. Pemberian insentif oleh 

BUMN/BUMD kepada pihak swasta 

karena target penjualannya berhasil 

dicapai. 

                                                             
8 Ibid , hlm 19-35. 

 



5. Penerimaan honor sebagai 

narasumber oleh seorang 

penyelenggara Negara atau pegawai 

negeri dalam suatu acara. 

6. Pemberian sumbangan oleh Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dalam 

acara khusus. 

7. Pemberian barang (Souvenir, 

Makanan, Dll) oleh kawan lama atau 

tetangga. 

8. Pemberian oleh rekanan melalui 

pihak ketiga. Misalnya pemberian 

gratifikasi dari pihak rekanan 

instansi melalui istri atau anak. 

9. Pemberian hadiah atau uang sebagai 

ucapan terimakasih atas jasa yang 

diberikan  

10. Pemberian hadiah atau uang oleh 

debitur kepada pegawai bank 

BUMN/BUMD. 

11. Pemberian cash back kepada nasabah 

oleh bank BUMN/BUMD. 

12. Pemberian fasilitas penginapan oleh 

pemda setempat kepada 

penyelenggara Negara atau pegawai 

negeri pada saat kunjungan di 

daerah. 

13. Pemberian sumbangan/hadiah 

pernikahan penyelenggara Negara 

atau pegawai negeri pada saat 

penyelenggara Negara/pegawai 

negeri menikahkan anaknya. 

14. Pemberian kepada pensiunan 

pegawai negeri atau janda pensiunan.  

15. Hadiah karena prestasi. 

Kesadaran dari masyarakat juga 

diperlukan dalam mendukung terciptanya 

Penyelenggara yang bersih dari segala 

tindak pidana korupsi, sehingga seorang 

penyelenggara negara tetap dapat menjaga 

integritas serta tanggung jawabnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan tidak dipengaruhi oleh pemberi 

gratifikasi dalam mengambil keputusannya. 

Ketika seorang penyelenggara negara 

bekerja secara profesional dan cekatan hal 

tersebut memang sudah menjadi tugas dan 

tanggung  jawabnya sebagai seorang abdi 

negara dan masyarakat sebagai penggunanya 

tidak perlu memberikan hadiah apapun 

kepada Penyelenggara Negara tersebut. 

Ketika pemberian yang bertujuan 

sebagai penghargaan kepada Penyelenggara 

Negara atas dasar rasa puas masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan, maka 

lambat laun akan menjadi kebiasaan yang 

memberikan potensi yang membenarkan 

bahwa setiap Penyelenggara Negara yang 

telah memberikan pelanan kepada 

masyarakat secara baik, maka 

Penyelenggara Negara tersebutberhak 



mendapatkan balas jasa dari masyarakat 

yang telah menggunakan jasanya. Hal ini 

yang semakin memperbanyak potensi 

terjadinya tindak pidana korupsi terhadap 

Penyelenggara Negara itu sendiri. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Gratifikasi dari penjelasan Pasal 12B 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 adalah 

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. Grafikasi tersebut 

baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri dan yang 

dilakukan dengan menggunakan 

sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik, Bahwa gratifikasi 

merupakan kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) yang tidak 

hanya mengkhianati integritas serta 

moralitas seorang penyelenggara 

Negara terhadap jabatannya tetapi 

juga melukai kepercayaan 

masyarakat Indonesia yang telah 

mempercayakan tanggung jawab 

mengemban tugas Negara kepada 

penyelenggara Negara tersebut. 

2. Tidak adanya penjelasan yang tegas 

mengenai batasan jumlah dan kriteria 

pemberian yang diperbolehkan 

kepada penyelenggara negara saat 

mendapatkan hadiah atau pemberian 

yang ditujukan untuk diri pribadi 

penyelenggara Negara pada Undang-

Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, karena seorang 

penyelenggara Negara juga memiliki 

kehidupan sosial yang suatu saat 

akan menemukan kondisi menerima 

pemberian dari teman, saudara yang 

juga berprofesi sebagai 

pengusaha/rekanan dalam tender 

negara, akan tetapi terdapat 

klasifikasi antara gratifikasi legal 

(yang diperbolehkan) dan gratifisi 

ilegal (yang tidak diperbolehkan) 

dengan mengacu pada penjelasan 

KPK dalam buku memahami 

gratifikasi bahwa gratifikasi yang 

legal adalah gratifikasi yang 

diberikan tanpa adanya vested 

oriented, dalam batas kewajaran, dan 

tidak berkaitan dengan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai 

penyelenggara Negara, namun jika 



penyelenggara Negara tersebut ingin 

mendapatkan kejelasan (vested 

interest) terhadap pemberian yang 

diterimanya, harus melakukan 

pelaporan kepada KPK selambat-

lambatnya 30 hari sejak barang 

tersebut diterima mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang 

pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 

Saran 

1. Gratifikasi yang telah ditetapkan 

sebagai kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime) yang sangat 

membayakan bagi proses birokrasi di 

Indonesia, sehingga seharusnya 

mendapatkan perhatian khusus 

dalam pengaturannya, yaitu terdapat 

Undang-Undang khusus yang 

mengatur kejahatan tersebut bagi 

penyelenggara Negara. 

2. perlu adanya pengaturan yang jelas 

yang tertuang dalam undang-undang 

mengenai pemberian yang 

diperbolehkan bagi subjek pribadi 

penyelenggara Negara tersebut mulai 

dari jenis pemberiannya dan jumlah 

pemberiannya sehingga hal tersebut 

memberikan kejelasan serta 

keuntungan baik bagi penyelenggara 

Negara sendiri ketika menerima 

suatu pemberian bagi subjek 

pribadinya yang tidak perlu lagi 

meragukan serta takut status 

pemberian tersebut menyeretnya 

kepada kejahatan tindak pidana 

korupsi, juga bagi KPK akan lebih 

memudahkan kembali dalam 

melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi karena kejelasan jenis 

serta jumlah yang ditetapkan dalam 

undang undang akan memantapkan 

langkah KPK dalam melakukan 

penangkapan koruptor ini, dan tidak 

ada alasan lagi ketika penangkapan 

dilaksanakan koruptor tersebut 

berkilah akan melaporkan pemberian 

kepada KPK. 
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