
 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

1. Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks karena adanya perbedaan 

jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, perbedaan nilai dan norma dalam 

masyarakat, beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan 

masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. 

Permasalahan perbuatan gratifikasi seks ini untuk mengkriminalisasikan perlu 

kehati-hatian, karena ini menyangkut kehidupan pribadi manusia, yang mana 

dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan dia kepada 

yang menciptakannya. Jadi bukan hanya sekedar berdasarkan beberapa 

pendapat yang muncul yang menimbulkan pro dan kontra tapi berdasarkan 

sebuah obyektifitas hasil pemikiran yang didasarkan data-data yang akurat 

pula. Karena pendapat yang pro dan kontra tidak dapat mewakili perasaan 

yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri bermacam-macam suku 

dan budaya dan agama. Berbagai pendapat kontra yang beralasan negara tidak 

dibenarkan terlalu memasuki hal yang bersifat pribadi, ini juga perlu 

dipertimbangkan karena ini adalah sebuah reaksi dari mayarakat yang tidak 

setuju kehidupan pribadinnya dicampuri. Tapi pertimbangan alasan yang pro 

juga perlu dipertimbangkan. 
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Melihat kenyataan yang sudah terjadi yang berkembang dimasyarakat dengan 

didasarkan dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

mengkriminalisasikan perbuatan, maka gratifikasi seks sudah saatnya 

dikriminalisasikan, karena sejalan dengan tujuan hukum pidana adalah untuk 

menanggulangi kejahatan dan juga pengguguran terhadap tindakan 

penanggulangan itu sendiri, ini semua demi kesejahteraan masyarakat baik 

materiil maupun spirituil serta melindungi masyarakat. selain itu demi 

kemaslahatan umat manusia dan kebaikan umat manusia. 

2. Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan 

menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut Pasal 12 B UU No. 20 

Tahun 2001. Bahwa yang nilainya Rp 10.000.000,- atau lebih dibuktikan oleh 

penerima gratifikasi dan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- dilakukan 

oleh penuntut umum.  

 

B.  Saran  

 

1. Kepada Pemerintah dan DPR hendaknya segera merevisi penjelasan dan 

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk 

memberikan kejelasan atau kepastian hukum tentang gratifikasi seks, 

sehingga pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat. 

2. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama dalam 

pembuktian gratifikasi seks dan fokus pada pembuktian dengan bisa 

mengesampingkan pelaporan. Pembuktian gratifikasi seksual bisa melalui 

kesaksian atau alat bukti lainnya, misalnya, SMS ajakan, tawaran, atau 

perjanjian soal gratifikasi seks. 


