
NEGARA Indonesia 
tak henti-hentinya 
ingin melepaskan 
d i r i  d a r i  k u n g -

kungan dan penyakit kronis 
yang bisa menggerogoti ke-
langsungan hidup berbangsa 
dan bernegara. Bangsa yang 
berpenduduk lebih dari 230 
juta jiwa ini telah berikrar 
bahwa korupsi merupakan 
extraordinary crime dan pe-
nyakit bangsa yang telah ba-
nyak menyengsarakan jutaan 
rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, pola pe-
nanganannya juga harus luar 
biasa. Dengan melihat fakta 
tentang luasnya dampak dari 
korupsi, pemerintah pun me-
nyusun rumusan UU Tindak 
Pidana Korupsi secara general. 
Salah satu hal yang dimasuk-
kan dalam kategori korupsi 
ialah apa yang dinamakan 
gratifi kasi.

Dalam penjelasan Pasal 
12B ayat 1 UU 20 Tahun 2001 
tentang Pencegahan Tindak 
Pidana Korupsi (UU Pence-
gahan Tipikor) dinyatakan, 
gratifikasi ialah pemberian 
dalam arti luas meliputi uang, 
barang, komisi, diskon, pin-
jaman tanpa bunga, tiket per-
jalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengo-
batan cuma-cuma, dan fasili-
tas lainnya. Rumusan yang 
luas dalam penjelasan Pasal 
12 ayat 1 tersebut ternyata 
bersesuaian dengan konvensi 

International United Nation 
Convention Against Corrup-
tion.     

Masalah yang menyeruak 
sekarang ialah bagaimanakah 
dengan gratifi kasi seks? Hal 
itu muncul dan menjadi per-
debatan di masyarakat se-
telah adanya statement dari 
ketua Mahkamah Konstitusi 
(MK) Moh Mahfud MD di Ja-
karta pada 17 Januari lalu, 
yang menyatakan bahwa 
gratifi kasi seks lebih dahsyat 
daripada uang. MK pun telah 
menerima banyak laporan 
tentang gratifi kasi seks itu. Se-
olah menguatkan pernyataan 
Ketua MK itu, Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) men-
cium sejumlah dana APBD di 
berbagai daerah di Indonesia 
digunakan untuk memulus-
kan proyek. 

Banyak cara untuk melaku-
kan gratifi kasi, salah satunya 
sex service (pelayanan seks) 
sebagai model gratifikasi. 
Yakni, menggunakan wanita 
sebagai cara untuk meme-
nangi berbagai tender dalam 
pengadaan barang dan jasa 
serta berbagai macam per-
janjian.     

Diskursus panjang menge-
nai apakah gratifikasi seks 
dapat dikategorikan dalam 
tindak pidana korupsi atau 
bukan, sampai kini belum 
ada persamaan pendapat 
mengenai hal itu. Sebagian 
orang berpendapat gratifi kasi 

seks tidak bisa dimasukkan ke 
kategori gratifikasi sebagai 
penjelasan rumusan Pasal 
12B tadi. Nominal gratifi kasi 
seks tidak dapat dinilai se-
perti yang dipersyaratkan da-
lam UU Pencegahan Tipikor, 
khususnya Pasal 12B yang 
menyatakan setiap grati-
fikasi pada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap 
apabila berhubungan dengan 
jabatan dan berlawanan 
dengan kewajiban atau 
tugasnya. Itu dengan 
ketentuan sebagai 
berikut:

a. Yang nilai-
nya Rp10 juta 
a t a u  l e b i h , 
pembuktian 
bahwa grati-
fi kasi terse-
but bukan 
m e r u p a -
kan suap 
dilakukan 
penerima 
gratifi kasi

b. Yang ni-
lainya kurang 
dari Rp10 juta, 
p e m b u k t i a n 
b a h w a 
g r a t i -
f i k a s i 
t e r -
s e b u t 
s u a p 
d i l a k u k a n 
p e n u n t u t 
umum. 

S e m e n t a ra 
i t u ,  s e b a g i a n 
 orang berpendapat gratifi ka-
si seks dapat dimasukkan ke 

tindak pidana korupsi. Seba-
gai perbandingan, 
negara Singa-
p u r a  t e l a h 
berani  me-
n e t a p k a n 
gratifikasi 
seks men-
jadi bagian 
dalam tindak 
p i d a n a  ko -
rupsi. Negeri 

yang pernah dipimpin Per-
dana Menteri Lee Kuan Yew 

itu tengah menangani 
gratifikasi seks terha-

dap mantan pejabat 
pertahanan sipil Si-
ngapura (SCDF) yang 
terlibat skandal tin-

dak pidana korupsi. 
Dialah Peter Lim yang 

diduga  menerima im-
balan jasa seks dari 

tiga wanita yang 
m e n j a d i 

rekanan dan menempati po-
sisi strategis pada perusa-
haannya. Ketiga wanita ter-
sebut ialah General Manager 
at Nimrod Engneering Pang 
Chor Mui, Direktur Singapore 
Radiation Centre Lee Wei 
Hon, dan Direktur Pengem-
bangan Bisnis NCS Private 
Limited Esther Goh. 

Otoritas Singapura meng-
anggap kasus itu sebagai 
gratifi kasi. Selama menjabat, 
Peter Lim diduga telah men-
dapatkan pelayanan seks dari 
wanita-wanita atas imbalan 
kontrak proyek teknologi 
informasi yang didapatkan 
perusahaan wanita-wanita 
tersebut dan otoritas Singa-
pura telah mengidentifi kasi 
ketiga wanita terlibat dalam 

kasus gratifikasi seks itu. 
Perbuatan Lim dan ketiga 
wanita tersebut diduga 
telah terjadi di sejumlah 
lokasi yang berbeda, dari 
tempat parkir Big Splash 
East Coast Park, Singapore 
Indoor Stadium, hingga 

apartemen dan sebuah ho-
tel di Prancis.

Dengan belajar dari apa 
yang terjadi di negara te-
tangga tersebut, pertanyaan 

besar yang belum terjawab 
ialah mampukah para 
aparat penegak hukum 
kita untuk cukup berani 
menggunakan penje-

lasan ketentuan Pasal 
12B ayat 1? Utamanya 

bagian akhir, yakni kata ‘fasi-
litas lainnya’ yang dimaksud 
pembentuk Undang-Undang 
Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi, termasuk di dalam-

nya fasilitas seks, sebagai ala-
san untuk menjawab masalah 
bahwa sampai sekarang ma-
salah gratifi kasi seks belum 
ada UU yang mengaturnya 
secara khusus. 

Saan Mustopa,  anggota 
ko m i s i  I I I  D P R  R I  y a n g 
juga anggota fraksi Partai 
Demokrat, mendukung ide 
untuk menata kembali aturan 
gratifi kasi seks dan memasuk-
kan ke kategori gratifikasi. 
Masalah lain yang kemung-
kinan muncul ialah sulitnya 
pembuktian tentang grati-
fi kasi seks itu sendiri. Tidak 
ada laporan dari para pelaku 
gratifi kasi seks dan batasan 
nominal mengenai gratifi kasi 
seks. 

Menurut UU Pencegahan 
Tindak Pidana Korupsi, grati-
fikasi ditentukan dengan 
batasan minimal. Karena 
itu, gratifi kasi seks akan su-
lit dibuktikan atau diproses 
karena nominalnya tidak da-
pat dinilai seperti gratifi kasi 
uang/barang.

Terlepas dari keraguan 
akan adanya penerimaan 
gratifikasi seks dari kaum 
positivistis yang dengan su-
karela mau melapor ke KPK, 
tidak ada alasan bagi aparat 
penegak hukum baik itu po-
lisi, jaksa, KPK, maupun ha-
kim untuk ragu menyeret 
penyelenggara negara atau 
pegawai negeri sipil yang 
menerima gratifikasi seks. 
Penjelasan Pasal 12B Undang-
Undang Pencegahan Tindak 
Pidana Korupsi telah membe-
rikan landasan hukum yang 
kuat baginya. 

Dalam posisi seperti itu, ke-
tika pemerintah sedang giat-
giatnya melakukan perlawa-
nan terhadap korupsi, aparat 
penegak hukum diharapkan 
mempunyai persepsi yang 
sama bahwa gratifi kasi seks 
merupakan tindak pidana 
yang masuk penjelasan Pasal 
12B ayat 1 sehingga tidak 
perlu membentuk atau me-
nyusun secara khusus me-
ngenai gratifikasi seks itu. 
Semoga. 

SKANDAL suap dan 
seks yang melibatkan 
elite Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) sung-

guh sangat mencoreng Islam 
dan umat Islam di Indone-
sia. Bagaimanapun, PKS ialah 
partai yang membawa Islam 
masuk ke ranah politik. Karena 
itu, harkat dan muruah agama 
ada dalam tubuh PKS. Semesti-
nya PKS benar-benar menjaga 
muruah Islam itu. Namun 
sebaliknya, PKS bukannya 
mengangkat muruah Islam, 
melainkan justru menghi-
nakan muruah Islam dalam 
pentas politik nasional.

Pantas jika Al-Mawardi da-
lam karyanya, Adab al-Dunya 
wa al-Din pada abad ke-10 M, 
telah mengingatkan umat Is-
lam untuk hati-hati membawa 
agama dalam ranah politik, 
sebab boleh jadi politik tidak 
membawa agama pada kemu-
liaannya. Politik justru sering 
kali menjerumuskan agama 
dalam kenistaan.

Skandal PKS sebenarnya 

menegaskan teori politik yang 
dibangun Nurcholish Madjid 
dan tokoh-tokoh Islam mo-
derat di Indonesia seperti 
Amien Rais atau Gus Dur. Para 
tokoh itu sangat mengerti betul 
tentang tesis Al-Mawardi tadi 
bahwa sesungguhnya sangat 
berbahaya membawa nama 
Islam dalam ranah politik. Itu 
bukan berarti tak ada ajaran 
Islam mengenai politik (siya-
sah), melainkan bagaimana 
cara mengimplementasikan 
politik dalam Islam.

Salah satu caranya ialah 
membawa nilai-nilai Islam tan-
pa harus mengatasnamakan 
Islam itu sendiri. Itulah me-
ngapa tokoh-tokoh seperti Cak 
Nur, Amien Rais, dan Gus Dur 
sedari awal tidak membentuk 
partai berbasis atau meng-
atasnamakan Islam, tetapi 
nasionalis. Itu bukan berarti 
keluar dari Islam, melainkan 
membawa nilai-nilai keterbu-
kaan Islam dalam politik.  

Slogan Cak Nur yang terke-
nal seperti ‘Islam yes, partai Is-

lam no’ sebetulnya telah meng-
ingatkan kita sedari awal agar 
jangan sampai Islam tercoreng 
akibat perilaku umatnya. Tesis 
Cak Nur itu terbukti sekarang 
ini dalam kasus skandal PKS; 
elitenya terkena kasus, maka 
Islam sebagai agama yang suci 
pun seketika itu juga mendapat 
stigma yang jelek di mata pub-
lik umumnya. 

Dalam belantara politik 
Indonesia sebenarnya ada 
tantangan bagi partai-partai 
berbasis Islam, apakah ga-
gasan yang bersumber dari 
Islam yang dituangkan dalam 
politik selama ini relevan da-
lam konteksnya. Sebab, Islam 
selama ini cenderung hanya 
menjadi jualan politik yang 
dalam bahasa Taufi k Abdullah 
(2005); hanya ingin memberi-
kan tempat yang khusus bagi 
Islam di atas pentas sejarah 
Indonesia. 

Partai-partai Islam cende-
rung hanya menggunakan cara 
politis untuk meraih singgasa-
na kekuasaan. Label syariat 
dalam platform partai hanya 
menjadi klise, tapi cenderung 
kosong makna. Di sebagian 
besar masyarakat muslim, 

labelisasi syariat merupakan 
dua sisi yang dilematis. Satu 
sisi dianggap bisa mengakomo-
dasi aspirasi politik. Namun, 
sisi lainnya menganggap hal 
itu sebagai penistaan terhadap 
agama, yang pada gilirannya 
agama diyakini sebatas pesan 

moral yang terkandung guna 
diimplementasikan dalam 
kehidupan secara kultural 
semata. 

Pada dataran itu, David Sa-
giv (1997), misalnya, mengate-
gorisasi pergolakan gerakan 
kultural Islam memuncak 
secara diametral di antara ke-
lompok liberal vis-a-vis funda-
mental yang sangat berpenga-

ruh dan ‘berhasil’ membelah 
masyarakat Islam pada dua 
posisi yang bertubrukan. Di 
satu pihak, menginginkan 
syariat menjadi bagian yang 
lebih integral dalam hukum 
normatif negara. Di lain pihak, 
merasa syariat dalam negara 
tidak menjadi begitu penting 
karena substansinya bahwa 
nilai yang melandasi aturan 
hukum negara tidak berten-
tangan dengan syariat.

Dalam bahasa Mark Juer-
gensmeyer (1993), kategori 
kelompok Islam pertama tadi 
disebut sebagai gerakan na-
sionalisme-keagamaan. Yakni, 
sebagai gerakan Islam yang 
masuk ruang-ruang politik. 
Seperti halnya pernah terjadi 
di Mesir pada dekade 40-an, 
pada era Gamal Abdul Nasser, 
gerakan Islam politik atau 
kaum nasionalis-keagamaan 
muncul sebagai bentuk perla-
wanan terhadap kolonialisasi 
dan ideologisasi sekuler.

Trauma terhadap ideologi-
ideologi sekuler seperti sosial-
isme, nasionalisme, dan marx-
isme sangat memengaruhinya 
sehingga dampak pelabelan 
syariat menjadi semakin ber-
arti. Sebagai implikasi praksis, 
berbarengan dengan isu-isu 
ideologi sekuler yang berkem-
bang, slogan-slogan tentang per-
lunya kembali pada syariat pun 
bergema di seantero negeri. 

   Slogan seperti al-Ushuliyah 
al-Islamiyah (asal usul Islam 
atau perkembangannya dise-
but sebagai fundamentalisme 
Islam), al-Salafiyah al-Islam 
(warisan leluhur Islam), al-Sah-
wah al-Islamiyah (kebangkitan 
Islam), al-Ihya al-Islamiyah 
(kebangkitan kembali Islam), 
dan al-Badil al-Islam (Islam 
alternatif) saat itu sangat am-
puh untuk menggelorakan 
pemuda-pemuda Islam.

Para pemikir politik seperti 
Ibn Taimiyah, Imam Ibn Ham-
bal, Jamaluddin al-Afghani, 
Muhammad Abduh, Rasyid 
Ridha, dan Hassan al-Bana 
mendapatkan tempat kembali 
dalam gerakan Islam politik, 
termasuk dalam perkembang-
annya di Indonesia.

Di Indonesia, kelompok-
kelompok yang tergolong pada 
pemahaman fundamentalistis 
dalam memperjuangkan ‘hu-
kum Tuhan’ (canon law) untuk 
lebih diintegrasikan lagi secara 
normatif dalam hukum negara 
dilakukan melalui jalur politik 
lewat pelbagai gerakan atau 
secara lebih spesifi k melalui 
kepartaian. Namun dalam 
sejarah perkembangannya, 
Islam politik tidak pernah le-
bih dari gagasan yang selalu 
kontradiktif dengan norma 
dan etika kenegaraan.

Formalitas pelabelan syariat 
yang dijadikan platform tak 

dibarengi secara signifikan 
dengan sikap dan perilaku 
reformistis. Tendensi politik 
terlalu lebih besar ketimbang 
penempatan politik sebagai 
instrumen dakwah dan per-
juangan untuk mengaspirasi 
umat Islam dalam panggung 
politik nasional. 

Kelemahan gerakan Islam 
politik antara lain disebabkan 
gagasan-gagasan yang diton-
jolkan kurang seiring dengan 
tuntutan dan semangat gene-
rasi baru Islam. Selanjutnya, 
soal tuntutan yang bersifat 
reformistis umumnya kurang 
diakomodasi gerakan tersebut. 
Padahal, itulah yang kemudian 
dapat menggiring konstituen 
pada aliran politik lain.

Islam dalam wajah gerakan 
Islam politik seakan tak men-
jangkau kepentingan bangsa 
yang tengah sakit akibat ben-
cana, konflik, krisis sosial, 
politik, dan ekonomi yang 
berkepanjangan. Jika gerakan 
Islam politik gagal mewu-
judkan dan mengejawantah 
prinsip-prinsip Islam, benar 
kiranya jika Olivier Roy (1996) 
menyebut gerakan itu ternyata 
tak mampu mengadaptasi Is-
lam dalam kehidupan modern. 
Di dalamnya, mereka hanya 
bisa berapologi tentang Islam, 
tapi tak bisa mewujudkan da-
lam kehidupan sosial-kenega-
raan yang nyata.
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Mereka hanya 
bisa berapologi 

tentang Islam, tapi 
tak bisa mewujudkan 

dalam kehidupan 
sosial-kenegaraan 

yang nyata.
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