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ABSTRAK

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TENTANG HAK PREROGATIF PRESIDEN
(Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)

Oleh

Pegi Hasmalina

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum
(rechtsstaat) dan tidak mendasarkan atas kekuasaanya saja. Kewenangan dan
tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan
hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun di depan
hukum Hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-
lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak. Dalam artian tidak dapat
diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain, dalam sistem pemerintahan yang
modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala
pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi
sedangkan fikih siyasah sendiri tidak melarang pemberian pengampunan bagi
hukuman yang ringan.
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana hak
prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada narapidana korupsi dan bagaimana
tinjauan fikih siyasah tentang hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada
narapidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library
Research) dengan pendekatan deskriptif analitist, teknik pengumpulan data dilakukan
melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan. Kemudian
yang  terkumpul diolah melalui prosesediting, coding dam sistematika data sehingga
menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis masalah dengan
menggunakan analisis isi.
Hasil penelitian yang didapat, bahwa pemberian grasi yang dilakukan oleh presiden
merupakan salah satu dari hak prerogatif presiden dan pemberian grasi pada dasarnya
bertujuan memberikan ampunan juga mengkoreksi pelaksanaan hukuman sebagai
hasil putusan hakim. dan di dalam fikih siyasah sendiri tidak menjelaskan secara
detail tentang pengampunan tetapi pengampunan diatur lebih dalam di dalam hukum
pidana Islam yang di dalamnya hanya mengenal pemaafan hanya untuk pelaku
kejahatan ta’zir.
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MOTTO

فَِإْن تـََناَزْعُتم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوه اللَِّه ۖ◌ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم ايَا

ٌرَوَأْحَسُن تَْأِويًال ۚ◌ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر  ِلَك َخيـْ اذَٰ

Artinya:  “Wahai, orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara

kamu. Kemudian jika kau berbeda pendapat tentang sesuatu,
makakembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya),

jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (QS

An-Nisaa: 59).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan  Judul

Untukmemahamijudulskripiini,penulis akan terlebih dahulu mengemukakan

beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, adapun judulskripsi ini

adalahTINJAUAN FIKIH SIYASAH TENTANG HAK PREROGRATIF

PRESIDEN (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi).

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan

pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.1

Fikih siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara sepesifik membahas

tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan

negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh

pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam.2

Hak prerogatif presiden adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada

seorang pemimpin negara karena kedudukannya sebagai kepala negara. Seperti

memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi dan lain-lain.3

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, atau penghapusan

pelakasana pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.4

1Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), h. 32.

2Ahmad Surkardja, Syarif Ibnu Mujar, Tiga Katagori Hukum, (Syariat, Fikih dan Kanun),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 86.

3Dasril Radja, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Rineke Cipta, Edisi Revisi Ke-II,
2015), h. 43.
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Narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum

yang berlaku kemudian diajukan ke pengadilan dan dijatuhi vonis pidana penjara

atau kurungan oleh hakim 5

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan

suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan

untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-

hak dari pihak lain. 6

Berdasarkanuraian diatasdapat diperjelas bahwayang ingin diteliti oleh

penulis adalah untuk mengetahui tentang hak khusus yang hanya dimiliki oleh

presiden dalam pemberian grasi kepada narapidana kasus korupsi, dan juga

untuk mengetahui lebih dalam tentang hak prerogatif atau hak khusus tersebut,

kemudian ditinjau dari Fikih Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan-alasanyang mendorong dipilihnyajudul skripsiini adalah:

1. Alasan Objektif

4Undang-undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 1 Ayat (1)
5Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), h.3.
6Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevensi Perundang-undagan Pidana Khusus di Indonesia,

(Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), h. 53.
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Menganalisis tentang arti hak prerogatif presiden khususnya pemberian

grasi terhadap narapidana kasus korupsi. Hal ini disebabkan karena

dikalangan masyarakat mulai mempertanyakan tentang pemberian

pengampunan terhadap narapidana korupsi yang sepatutnya tidak pantas

diberi pengampunan.

Mendalamidanmemperluas wawasan terkait masalah pemberian

pengampunan oleh presiden menurut hukum islam serta bagaimana sistem

ketatanegaraan dalam Islam (fikih siyasah), tentang pemberian pengampunan

terhadap narapidana korupsi. Sebagaiwujuduntuk memberi informasi kepada

masyarakat tentang pelaksanan pemberian pengampunan oleh presiden

tersebut.

2. Alasan Subjektif

Selain alasandiatas yangmendasari dipilihnyajudulini adalah

bahwamasyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang hak prerogatif

presiden dalam pemberian pengampunan terhadap kasus-kasus kejahatan,

seperti korupsi dan narkoba, karena masyarakat hanya mengetahui hak

prerogatif presiden dalam pergantian menteri (reshuffle) saja.

Permasalahaninibelumada yang membahasnya, khususnyadi Fakultas

Syai’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri RadenIntanLampung, selainitu

sebagai syaratpenulis dalammenyelesaikanstrata satudansesuaidengan bidang

keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswaFakultas Syari’ah dan

Hukum Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).
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C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum

(rechtsstaat) dan tidak mendasarkan atas kekuasannya saja. Kewenangan dan

tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi

dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun di

depan hukum.7 Perinsip ini jelas selain terdapat di pasal-pasal batang tubuh dan

penjelasan undang-undang dasar 1945 sebelum amademen merupakan pelaksana

dari pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang

dasar 1945. Selanjutnya tertuang di dalam  pembukaan dan perubahan ketiga

pada pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 pasca amademn ke-4, yang

mana pokok-pokok pemikiran tersebut merupakan pancaran dari falsafah negara

pancasila, yaitu “Keadilan yang beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat  Indonesia”.8

Menurut Bagir Manan “Dalam undang-undang dasar 1945, kekuasaan yang

serupa dengan hak prerogratif diatur dalam pasal 10 sampai 15, wewenang

presiden yang lazim disebut hak prerogatif bersumber dan diciptakan secara

hukum oleh undang-undang dasar 1945, kekuasaan tersebut bukan sekedar

terdapat tetapi sebagai sesuatu yang diciptakan oleh undang-undang dasar 1945,

7C.S.T Kansil, Cristine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineke
Cipta, 2011), h. 177.

8Sjechul Hadi Purnomo, Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan; Teori dan Peraktek,
(Surabaya: CV Aulia, 2004), h. 322.
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kekuasaan ini ditinjau dari pengertian hukum, melainkan kekuasaan yang

lingkup dan jenisnya lahir dari ketentuan hukum karna diatur dalam undang-

undang dasar. Maka bersifat konstitusional. Jadi sistem ketatanegaraan Indonesia

tidak berdasarkan kekuasaan prerogatif, yang ada hanyalah kekuasaan

konstitusional yang dalam berbagai hal serupa dengan kekuasaan prerogatif”.9

Undang-undang dasar 1945 tidak mengenal hak prerogatif, sedangkan

penjelasan pasal 10 sampai dengan pasal 15 kekuasaan presiden di dalam Pasal-

pasal tersebut adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala

negara sehingga kekuasaan itu lazim disebut sebagai kekuasaan atau kegiatan

yang besifat administratif. Karena di dasarkan dari peraturan perundang-

undangan ataupun pertimbangan dari lembaga tinggi negara lainnya. Jadi bukan

kewenagan khusus (Hak Prerogatif) yang mandiri.10 Disamping itu yang tertuang

dalam undang-undang No 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang

No 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menekankan “Pemberian grasi oleh

presiden terhadap terpidana yang berdasarkan putusan pengadilan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, harus mencerminkan keadilan, perlindungan

hak asasi manusia dan kepastian hukum berdasarkan pancasila dan undang-

undang dasar  republik Indonesia 1945”.11

9Bagir Manan, Undang-undang Dasar 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif (Politik
Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang-undang Dasar 1945),
(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Cet. Ke-I, 2003), h. 121.

10Ibid., h. 122.
11Undang-undang No 5 Tahun 2010, Konsideran Huruf (c)
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Grasi adalah satu hak yang hanya dimiliki oleh kepala negara dibidang

Yudikatif, sesuai dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang

berbunyi: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung (MA)”.12 Selanjutnya grasi yang tertuang

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Menjelaskan bahwa: “grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,

pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang

diberikan oleh presiden”.13

Salah satu contoh hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi terhadap

terpidana kasus korupsi, yang mana presiden mengabulkan grasi yang diberikan

kepada mantan Bupati Kutai Kartanegara Timur yakni Syaukani Hasan Rais

yang terkena kasus korupsi dana anggaran Pendapatan Badan Negara (APBN)

2004-2005 sebesar Rp. 49.367 miliar dan dihukum 2 tahun penjara di Pengadilan

Tingkat Pertama (PTA), meskipun setelah kasasi justru hukumannya ditambah

menjadi 6 tahun penjara. Sedangkan yang menjadi permasalahannya adalah

Presiden Susilo Bambang Yudhiyono (SBY) ketika itu mengabulkan grasi untuk

Syaukani yang mengajukan grasi untuk ketiga kalinya, namun hal tersbut tidak

sesuai dengan tenggang waktu yang berlaku, seharusnnya hak yang dimiliki oleh

narapidana hanya bisa mengajukan grasi sampai tiga kali dengan tenggang waktu

2 tahun lamanya. Setelah itu baru bisa mengajukan ulang permohonan grasi dan

12Undang-undang  No 22 Tahun  2002, Pasal 1 Ayat  (1)
13Bagir Manan, Op.Cit., h 2.
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anehnya Syaukani diberi grasi karena alasan sakit parah tetapi tidak

diberitahukan separah apakah sakitnya.14

Pemberian grasi juga diberikan kepada Aulia Pohan (terpidanan kasus aliran

dana Bank Indonesia) dan Artalyta Suryani (terpidana suap terhadap Jaksa).

Kasus yang terjadi kepada Syaukani, Aulia, dan Artalyta tidak mencerminkan

keadilan dan konsisten terhadap memberikan kebijakan tersebut padahal saat itu

presiden sudah berjanji akan menangani secara serius kasus korupsi yang

melanda Indonesia.

Pemberian grasi kepada narapidana pada dasarnya bisa dikabulkan asalkan

sesuai dengan prosedur yang benar, yang menjadi masalah adalah transparasi dan

konsistensi dimana kebijakan pemerintah tersebut bertolak belakang disatu sisi

memperketat pemberian grasi terhadap narapidana kasus narkotika. Namun disisi

lain malah mengabulkan grasi bagi pelaku kejahatan karupsi, walaupun grasi

tersebut merupakan hak prerogratif presiden sesuai dengan undang-undang dasar

1945 Pasal 14 ayat (1) dan undang-undang No 5 Tahun 2010 tentang perubahan

atas undang-undang No 20 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun pemberian grasi

tersebut dinilai kurang tepat kerena kejahatan korupsi dan narkotika merupakan

suatu kejahatan serius (Extra Ordinary Crime).15

14Honglee, “serba-serbi-koruptor-dapat-grasi-patutkah”, (On-Line), tersedia di:
http//www.hong.we.id/serba-serbi-koruptor-dapat-grasi-patutkah.go.id, (selasa, 5-april-2016), dapat di
pertanggung jawabkan secara ilmiah.

15DanilhTe, “Keganjllan-dibalik-Grasi-Syaukani”, (On-line), tersedia di:
http//www.m.kompasiana.com/danielht/keganjilan-dibalik-pemberian-grasi-kepada-Syaukani,  (5-
april-2016), dapat dipertanggungjawbkan secara ilmiah.
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Fikih siyasah sendiri terdapat fikih dusturiyah dan di dalam nya membahas

tentang hak pemimpin atau hak seorang khalifah. Yang memiliki tugas dan hak-

hak yang harus dipatuhi, salah satunya adalah hak seorang khalifah untuk

mengampuni seseorang atau meringankan hukuman bagi sesorang yang telah

melakukan suatu tindak pidana.16 Sebenarnya pemberian pengampunan bisa dan

boleh diberikan kepada seseorang hanya pada dan saat kondisi tertentu yang

sangat mendesak maka sah-sah saja diberikan oleh seorang pemimpin.

Pengampunan pernah diberikan pada masa kepemimpinan Umar dan

Utsman, mereka pernah memberikan pengampunan kepada seseorang dan sesuai

dengan situasi pada saat itu. Seperti pada kepemimpinan Umar Bin  Khattab ra,

dimana Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian

di musim panceklik (musim kelaparan) meskipun pada saat itu hukun Islam

tentang hukuman potong tangan sudah berlaku, tetapi Umar tidak memberikan

hukuman dikarenakan  pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan sehingga

bisa disebut keputusan Umar itu adalah keputusan grasi atau hak pemimpin

untuk mengampuni. Kemudian pada masa Utsman Bin Affan, ada salah satu

anggota keluarganya yang kebetulan saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur

dan ketahuan mabuk tetapi tidak dihukum hanya dipindahkan dari tempat

tinggalnya dan dari daerah kepemimpinan nya. Contoh-contoh kasus seperti ini

16Syarif Ibnu Mujar, Zada Khamami, Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Hukum
Islam, (Jakarta: Erlangga,2009),h. 69.
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merupakan bentuk dari hak prerogatif pemimpin atau khalifah dalam pemberian

grasi. Bisa saja hukuman tersebut dikurangi atau tidak dikenakan sama sekali.17

Berdasarkan uraian diatas pemberian grasi menurut undang-undang No 5

Tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang No 20 Tahun 2002 tentang

Grasi dan menurut fikih siyasah tentang pemberian pengampunan terhadap

pelaku kejahatan dapat diterima asalkan sesuai dengan prosedur dan situasi yang

tepat. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk melihat bagaimana

tinjauan fikih siyasah tentang pemberian grasi kepada narapidana korupsi oleh

presiden. Apakah grasi tersebut telah melalui prosedur dan sesuai dengan situasi

yang tepat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada narapidana

korupsi ?

2. Bagamana tinjauan fikih siyasah tentang hak prerogatif presiden dalam

pemberian grasi kepada narapidana korupsi ?

17Marzuki Wahid, Rumadi, Fiqih Mazhab Negara,  (Yogyakarta:  LKIS Yogyakarta,  2001),
h. 40.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui tentang hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi

kepada narapidana korupsi.

b. Untuk mengetahui tentang hak prerogatif presiden dalam pemberian

pengampnan ditinjau dari hukum Islam dan dijelaskan kedalam fikih

siyasah.

2. Kegunaan Penelitian.

Secara inheran penelitian hukum ini memiliki kegunaan akademis dan

kegunaan praktis, yang dimaksud kegunaan secara akademis dan kegunaan

praktis adalah sebagai berikut:

a. Bagi Keperluan Akademisi.

Dalam penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat

menjadi sumbangan berarti bagi khasanah keilmuan dan cakrawala

pengetahuan hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum terutama jurusan

Siyasah (Hukum Tata Negara) dan mahasiswa serta masyarakat pada

umumnya, terkait pemahaman hukum tentang hak prerogatif presiden atas

pemberian grasi kepada kasus korupsi dan di tinjauan dalam fikih siyasah.

b. Bagi Keperluan Praktis.
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Penulis berharap tulisan ini turut membangun terciptanya suatu

kebijakan hukum yang adil dan dijadikan acuan oleh penyelenggara dalam

pembuat kebijakan dan dalam peraktik menentukan kebijakan hukum

sesuai dengan tujuan demokrasi konstitusi yang berlandaskan nilai-nilai

dan norma hukum dalam negara Pancasila.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka yang diperlukan agar mampu

mengadakan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari

hal di atas maka, penulis perlu menentukan metode yang dianggap penulis paling

baik untuk digunakan dalam penelitian ini sehingga nantinya permaslahan yang

akan dibahas mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat:

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termaksud jenis penelitian kepustakaan

(libraray research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca

buku-buku, literature yang mempunyai hubungan dengan permasalahan

yang dibahas. Dalam hal ini penulis membaca buku yang berkaitan dengan

hak prerogatif presiden khususnya dalam pemberian grasi dan dalam

pandangan hokum Islam dan fikih siyasah. Serta menetapkan dan

memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.
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b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitisyaitu dengan cara menganalisa

data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian

diperoleh kesimpulan.18Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai

pemberian grasi oleh presiden terhadap kasus korupsi dan bagaimana

pandangan fikih siyasah tentang hak prerogatif presiden dalam pemberian

pengampunan.

2. Sumber Data Penelitian

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini,

maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu sumber

bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih

jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber data primer.19 yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.20 Dalam tulisan

ini sumber primer yang digunakan  adalah:

1) Undang-undang Dasar Republik Imdonesia tahun 1945

18Abdul Kadir Muhammad,Op.Cit., h. 126.
19Kartini Kartono, Pengantar Teknoogi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 28.

20Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: LP2M Institud Agama Islam Negeri
Raden Intan, 2013), h 75.
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2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan atas  Undang-undang

Nomor  22  Tahun  2002  Tentang Grasi

3) Jimly Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia

4) Dasril Rajab, Hukum Tatanegara Indonesia

5) Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-hukum

Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam

6) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islami Wadilillatuhu, jilid ke-VIII,

(Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan)

b. Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat

data yang diperoleh dari data perimer yaitu, buku-buku, makalah-makalah,

local karya, majalah artikel internet dan sumber-sumber yang berkenan

dengan penelitian ini:

1) Keppres Nomor 7/G tahun 2010 (Putusan Pemberian Grasi terhadap

Syukani)

2) Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah

3) Jurnal Cita Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta

4) Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam

5) Mujar Ibnu Syarif, Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran

6) A. Djazuli, Fikh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam

rambu-rambu Syariah
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7) Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah

Dusturiyah)

3. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

a. Teknik pengumpulan data

1) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan pada subjek peneliti, namum melalui dokumen.

Dokumen yang digunakan peneliti berupa Keppres tentang pemberian

grasi kepada narapidana korupsi dan dokumen yang berkaitan dengan

penelitian ini.21.

b. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan

sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang

diperoses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan

permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

2) Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan

jenis dan sumber data baik bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadis, atau

buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

21Ibid., h. 84.
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3) Sistematika data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.22

4. Sistem Data Penyusunan

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa

berdasarkan urutan masalah.

a. Analisis data

Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif,

yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang

telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dan

kesimpulan yang diambil dengan mengunakan cara berpikir deduktif yaitu

dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Analisis data kualitatif

dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada data-data yang penting dicari tema dan polannya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas.

22Amirudin, Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka,
2006), h. 107.
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c. Data display (penyajian data)

Penyajian data perimer dapat dilakukan dalam bentuk menjelaskan

dan memaparkan masalah yang akan diteliti. Sedangkan penyajian data

sekunder dapat dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif.23

23Sugiyono, Memahami Pengertian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2009), h. 92-99.
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BAB II

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI

KEPADA NARAPIDANA KORUPSI

A. Pengertian Hak Prerogatif Presiden

Prerogatif berasal dari bahasa latin praerogativa (dipilih sebagai yang lebih

dahulu memberi suara), praerogativus (diminta sebagai yang pertama memberi

suara), praerograe (diminta sebelum meminta yang lain).1 Hak perogatif terdiri

dari dua suku kata yaitu, hak dan perogatif. Menurut kamus besar bahasa

Indonesia, hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan

sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang

dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar

kekuasaan badan-badan perwakilan.2

Lebih lanjut disebutkan di dalam kamus hukum bahwa hak perogatif adalah

wewenang kepala negara untuk memberi pengampunana terhadap hukuman yang

telah dijatuhi oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau

merubah sifat atau bentuk hukuman itu.3

Dalam Bllacks Law Dictionary, prerogatif diartikan sebagai “An exclusive or

peculiar privilege. The special power, privilege, immunity, or advantage vested

1Bagir Manan, “kekuasaan prerogatif”, makalah yang dipublikasikan di, (Bandung: 20
Agustus 2012), h. 198.

2Hamzah Ahmad, Ananda Sentosa, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Fajar
Mulya,1996), h. 144 & 295.

3JCT. Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Bumi Aksara,
1995), h. 33.
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in and official person, eiter generally, of in respect to he thing of his office, or in

official body, as a court or legislature. In English law. A power or will which is

discretionary, and above and uncontrolled by any other will. That special pre-

eminence which the king (or queen) has over and above all other person, in right

of his (or her) regel dignity. A term used to denote those rights and capacities

which the sovereign emjoys alone, in contradistinction to others”.4Apabila

diterjemahkan secara bahasa, prerogatif mengandung makna “sebuah

keistimewaan eksekutif atau hak istimewa (previleg) yang khas. Berupa kekuatan

khusus, hak istimewa, kekebalan atau keuntungan yang berada ditangan orang

yang resmi, baik secara umum, atau sehubung dengan hal-hal berkaitan

kantornya, atau badan resmi, sebagai pegadilan atau legisltif. Dalam hukum

Inggris merupakan sebuah kekuasaan atau kehendak yang mempunyai sifat

diskresi, dan yang tertinggi (diatas) dan tidak terkendali oleh kehendak lain.

Dimana dikhususkan bagi keunggulan raja (atau ratu) yang lebih dari dan di atas

semua orang lain, merupakan hak dan martabat yang agung. Sebuah istilah yang

digunakan untuk menujukan hak-hak dan kepastian yang berdaulat sendiri,

bertentangan dengan orang lain. Dari definisi tersebut menujukan bahwa

prerogatif merupakan hak istimewa bagi pemegang kekuasaan untuk menentukan

sesuatu tanpa harus diawasi atau dihilangkan oleh orang lain karena

4”Prerogatif” The Free Dictionary, (On-Line), tersedia di: http://legal-
dictionary.thefreedictionary.com/prerogatif, (diunduh tanggal 21 Januari 2017), dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah.
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keduduknnya yang agung dan berdaulat. Dengan demikian hak prerogatif

memiliki kencenderugan untuk disalah gunakan.

Apabila dilihat dari sudut pandang pranata hukum tata negara, prerogatif

berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (United Kingdom).5

Menurut Dicy, hak prerogatif secara historis, tanpaknya tidak lain hanyalah

residu dari kewenangan diskresi yang dimiliki raja atau ratu.6 Kewenangan

diskresi raja tersebut bukanlah berasal dari undang-undng yang dibentuk oleh

psrlemen, melainkan bersumer pada “Common Law” atau hukum tidak tertulis

yang berdasarkan dari putusan hakim.7

Undang-undang dasar 1945 dalam Pasal 14 berbunyi “Presiden memberi

grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi.8

Menurut Jhon Locke hak prerogatif adalah kekuasaan untuk bertindak

menentukan keputusan sendiri (diskresi) untuk kebaikan public, tanpa

memastikan kepastian hukum, kadang-kadang bahkan berlawanaan dengan

5Bagir Manan, Op.Cit. h. 191.
6A.V.Dicy, Introducitianto the study of the law of the Constitution, terjemahan Nurhadi,

pengantar studi hukum konstitusi, (On-Line), tersedia di
https://ibnufatih.waorpress.com/2009/08/Introducitianto-the-study-of-the-law-of-the-Constitution,
(diakses 25 Desember 2016), dapat dipertanggungjawakan secara ilmiah.

7 Dicey menyebutkan, setiap tindakan yang sah (legal dilakukan oleh pemerintah eksekutif
tanpa berdasrkan undang-undang yang telah dibentuk oleh parlemen itu dilakukan dengan hak
perogagtif ini. A.V. Dicey, Ibid., h. 457.

8 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 14.



20

hukum tersebut.9 Dia berpendapat bahwa undang-undang yang ada tidaklah

mampu manampung banyaknya permasalahan yang ada.

Dibidang politik hak prerogatif kepala negara adalah dengan mengatas

namakan negara agar dapat mengeluarkan dekrit atau maklumat. Contohnya

negara dalam keadaan darurat menyiratkan satu hal bahwa negara atau wilayah

tertentu harus ditangani secara khusus (darurat).10

Menurut Mahfud MD berpendapat bahwa hak perogatif presiden adalah hak

istimewa yang dimiiki oleh presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta

persetujuan lembaga lain.11 Dia juga berpendapat bahwa ada atau tidak adanya

hak prerogatif dalam konstitusi tidak menjadi masalah, tergantung memaknai hak

prerogatif itu. Sebab hak prerogatif itu ada jika presiden berhak melakukan

sesuatu tanpa meminta persetujuan dari lembaga lain.12

Penegasan yang diberikan oleh Bagir Manan, menyebutkan beberapa karakter

dalam kekuasaan prerogatif yaitu:

1. Residual power Merupakan kekuasaan diskresi.

2. Tidak ada dalam hukum tertulis.

3. Pengunaan akan dibatasi.

9Jhon Locke, “two treatises of government, from the works of jhon locke. A new edition”,
(On-Line), Tersedia di: http://www.efm.bris.ac.uk/het/locke/government.pdf. (diakses 10 Desember
2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

10Oksep Adahayanto, Eksistensi Hak Perogatif Presiden Pasca Amademen Undang-undang
Dasar 1945, Jurnal Fisip Umrah volume II, nomor II, (Januari 2017),  h.160.

11Mahfud  MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 256.
12Mahfud MD ,Politik Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia Press, 2003), h. 121.
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4. Akan hilang apabila telah diatur didalam undang-undang atau undang-undang

dasar.13

Dalam peraktiknnya kekuasaan presiden Republik Indonesia sebagai kepala

negara sering disebut dengan istilah “hak prerogatif presiden” dan diartikan

sebagai kekuasaan mutlak presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.

Secara teoritis, hak pergatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang

dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak. Dalam

artian tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain, dalam sistem

pemerintahan yang moderen, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja

ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang

dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga dipandang dengan kewenangan penuh

yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup

kekuasaan pemerintahan nya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan

kekuasaan secara tegas) seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan

ekonomi.14

Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha mendapatkan segala

model kekuasaan dalam segala kerangka pertanggung jawaban public. Dengan

demikian, kekuasaan yang tidak dpat dikontrol, digugat dan dipertanggung

jawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat. Sehinga, dalam peraktek

ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat

13Bagir Manan, Undang-undang Dasar 1945 tak mengenal Hak Prerogatif, Op. Cit., h. 8.
14Muhammad Ridwan Indra, Satya Arinanto, Kekuasaan Presiden Dalam Undang-undang

Dasar 1945 sangat besar, (Jakarta: CV Trisula, 1998), h. 20.
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mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka

penyelengaraan pemerintahan.15

Padmo Whjono menyatakan bahwa hak prerogatif presiden adalah hak

administratif presiden yang merupakan pelaksana peraturan perundang-undagan

dan tidak berarti lepas dari control lembaga negara lain.

Menurut penulis yang dimaksud hak perogatif presiden adalah hak yang

dimiliki oleh kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa adanya intervensi

dari pihak manapun dalam mengunakan hak tersebut. Karena hak prerogatif

tersebut dapat dikatakan sebagai hak privilge atau hak istimewa kepala negara

dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Sedangkan hak prerogatif yang

berlaku di negara Indonesia adalah hak yang muncul karna hak administratif

yang diciptakan oleh kedudukan seorang kepala negara.

B. Macam-macam Hak Perogatif Presiden

Bentuk-bentuk kekuasaan presiden republik Indonesia dapat dikatagorikan

kedalam katagori-katagori umum kekuasaan presiden, yaitu tiga bentuk kekasaan

sebagai kepala pemerintahan, empat bentuk kekuasaan sebagai Legislatif dan

sisanya kekuasan sebagai kepala negara.16

Pengelompokan dengan katagori umum tersebut tidak dapat dipergunakan

masing-masing bentuk kekuasaan tersebut memiliki mekanisme dan pelaksaan

15Mahfud MD, Membangun Politik Hukum (Menegakan Konstitusi), (Jakarta: Rajawali Press,
Cet Ke-II, 2011), h. 67.

16Moh Khushardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tatanegara Indoesia, (Jakarta: CV
Sinar Bakti, Cet Ke-IV, 1980), h. 171.
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yang berbeda-beda yang tidak dapat di dasarkana pada katogeri umum tersebut,

sedangkan bentuk-bentuk kekuasaan tersebut di kelompokan kedalam katagori-

katagori yang dibedakan berdasarkan jenis-jenis mekanisme pelaksanaannya.

Dan katagori yang dikelompokan, adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan Presiden yang Mandiri

Adalah kekuasaan yang tidak diatur mekanisme pelaksanaanya secara

jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada

presiden.17 Yang tergolong dalam kekuasaan presiden yang mandiri, yaitu:

a. Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut

dan Angkatan Udara

Yaitu kekuasaaan yang memiliki kekuasaan yang turunan yaitu

kewenangan untuk menetepkan kebijaksanaan keamanan negara, presiden

dalam menjalankan kewenngan ini dibantu oleh dewan pertahanaan dan

keamanann nasional yang diketahui oleh presiden dan anggota-anggotanya

terdiri dari wakil Presiden Republik Indonesia dan menteri-menteri terkait

lainnya.

b. Kekuasaan Menyatakan Negara Dalam Bahaya.

Yaitu kekuasaan ini tidak dapat ditarik kesipulan bahwa kekuasan ini

dapat saja dilakukan oleh presiden tanpa menyertakan lembaga negara lain

diluar lembaga kepresidenaan.18

17Lintji Anna Marpaung, Hukum Tatanegara Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2013),
h. 73.
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c. Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul serta Menerima Duta Negara lain

Yaitu duta dan konsul merupakan pejabat-pejabat negara yang

mewakili negara dan kepala negara disuatu negara tertentu, mereka

bertanggung jawab kepada presiden republik Indonesia melalui Menteri

Luar Negeri.19

d. Kekusaan Pemerintah Menurut Undang-undang Dasar

Yaitu kekuasaan eksekutif. Sebagian pakar hukum tata negara

berpendapat bahwa kekuasaan ini adalah semata-semata kekuasaan

eksekutif yang dilakukan berdasarkan sistem pembagian kekuasaan

sebagaimana doktrin Montesquieum bahwa kekuasaan memeiliki ruang

lingkup yang tebatas dan memiliki tugas, wewenang serta tanggung jawab

yang jelas, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas

pelaksanaan pemerintahan sehari-hari juga memiliki peganggan yang jelas

dalam menjalakan tugasnya tersebut.20

e. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Menteri-menteri

Yaitu pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh presiden sejak ia

mendapatkan mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam

sidang umum Majelis Permusyawaraktan Rakyat sampai dengan masa

jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-menteri oleh presiden dapat

dilakukan ditengah-tengah masa jabatanya. Seluruh tindakan tersebut

18Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 12.
19Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 13.
20Lintjie Anna Merpaung, Op.Cit., h. 41.
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dalam perakteknnya dapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta

nasehat, mendapatkan usulan dan pertanggung jawaban dari lembaga

negara yang lain, dengan alasan bahwa kekuasaan ini adalah termaksud hak

prerogatif presiden.

f. Kekusaan Mengesahkan atau Tidak Mengesahkan Rancangan Undang-

undang Atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Yaitu berhak mengesahkan atau tidak mengesahkan rancangan

undang-undang yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

apakah rancangan tersebut diperlukan atau tidak.21

g. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Jaksa Agung Republik

Indonesia

Yaitu kedudukan Jaksa Agung selama ini berada setingkat dengan

menteri-menteri. Jaksa Agung juga termaksud kedalam kabinet-kabinet

yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan

dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

2. Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Kekuasaan-kekuasaan yang dalam menjalakannya memerlukan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Yaitu

kekuasaan-kekuasaan sebagai berikut:

21A. Rahman, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 123.
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a. Kekuasaan Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian.

Yaitu suatu kekuasaan yang akan diambil atau dibuat oleh presiden

tentang menyatakan perang dengan negara lain atau membuat perdamaian

dengan negara lain yang dimana sebelum menjalankan harus terlebih

dahulu memerlukan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan

Rakyat.

b. Kekuasaan Membuat Perjanjian dengan Negara Lain.

Yaitu berdasarkan amanat presiden kepada ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Sementara No 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang

perbuatan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Amanat presiden ini

menyatakan bahwa kata “perjanjian” dalam pasal 11 undang-undang dasar

1945 tidaklah bisa diartikan sebagai segala sesuatu atau semua perjanjian.

Karena itu perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan dari Dewan

Perwakilan Rakyat hanyalah perjanjian yang penting-penting saja

(teaties), seperti perjanjian yang mengandung soal politik yang dapat

mempengaruhi haluan politik luar negeri, perjanjian persekutuan atau

aliansi, perjanjian tentang perubahan atau penetapan tapal batas, soal

kewarganegaraan, soal kehakiman dan lain-lain. Sedangkan dalam hal

kerjasama Internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah,
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pemerintahan wajib memperhatikan sunguh-sunguh suara dari pemerintah

daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).22

c. Kekuasaan Membentuk Undang-undang.

Yaitu, kekuasan presiden dalam membentuk undang-undang yang

diperlukan untuk masyarakat sesuai dengan kondisi dan keadaan

masyarakat sekarang. Sehingga dalam menjalankannya presiden harus

meminta persetujuan atau pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah perwakilan rakyat atau segala

sesuatu kebijakan yang akan mereka ambil harus berdasarkan kebutuhan

rakyat saat ini.

d. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang

(PERPU)

Yaitu adanya kebutuhan yang mendesak, untuk diberlakukanya

sebuah Undang-undang, sementara kondisi pada saat itu tidak

memungkinkan untuk menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan

Rakyat terlebih dahulu. Sebuah perpu dapat langsung diberlakukan oleh

permerintah sambil secara bersamaan perpu tersebut diajukan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai rancangan undang-undang.

Pembahasan rancangan undang-undang tersebut harus dilakukan sesegera

mungkin pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat berikutnnya. Jika Dewan

22Ibid. h. 125.
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Perwakilan Rakyat pada saat sidang memutuskan untuk tidak menyetujui

perpu tersebut maka perpu tersebut harus segera dicabut dan tidak berlaku.

e. Kekuasaan Menetapkan Anggaran Pembelanjaan Badan Negara.

Yaitu kekuasaan presiden telah dibatasi secara tegas dengan

kewajiban mutlak untuk medapatkan persetujuan dari DPR. Secara

normatif ketentuan tersebut telah mengantisipasi kemugkinan pelaksanaan

kekuasaan yang sewenang-wenang dari seorang presiden untuk mentepkan

sebuah anggaran pembelanjaan dan keuangan Negara.

3. Kekuasaan Presiden Dengan Konsultasi.

Yaitu, Kekuasaan yang dalam pelaksanaanya memerlukan usulan atau

nasehat dari instansi-instansi yang berkaitan dengan materi kekuasaan

tersebut. Kekuasaan yang tergolong dalam kekuasaan ini ialah:

a. Kekuasaan Memberi Grasi

Yaitu hak kepala negara untuk memberikan pengampunaan hukuman

kepada terpidana atas putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap. Grasi haruslah dimohonkan langsung oleh terpidana, substansi grasi

adalah bahwa terpidana telah menginsyafi dan menyadari kesalahannya.

Kepala negara memberi pengampunaan kepada terpidana setelah menerima

pertimbangan atau masukan dari ketua Mahkamah Agung, lembaga

legislatif dan/atau pemuka agama. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam

bukunnya komentar atas undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa,

pertimbangan Mahkamah Agung dimaksud agar presiden mendapatkan
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masukan dari lembaga yang tepat sesuai dengan fungsinya.23 Tindakan

presiden dalam memberikan grasi bukanlah merupakan tindakan yudikatif,

karena ini telah dilakukan karena alasan-alasan politis dari pada alasan-

alasan yuridis, dalam hal pemberian grasi dilakukan oleh Departemen

Kehakiman, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, dan pada saat

pertimbangan tersebut disampaikan kepada presiden republik Indonesia

oleh menteri Kehakiman, maka persoalan yuridis telah dianggap selesai.

b. Kekuasaan Memberi Amesti dan Abolisi.

Amnesty Adalah hak kepala negara untuk memberikan pengmpunaan

artinya tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga negara yang

telah melakukan kesalahan kepada negara seperti pemberontakan

bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari

negara, atau terhadap gerakan politik untuk mengulingkan kekuasaan

negara yang sah (kudeta). Amnesty umumya diberlakukan untuk kasus

bernuansa politik. Pertimbangan atau rekomendasi untuk di keluarkannya

amnesty dari kepala negara bisa datang dari parlemen/legislatif, pakar-

pakar hukum, tokoh politik dan/atau tekanaan dari Internasional.

Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum

atau meniadakan proses hukum. Melalui abolisi putusan atau proses hukum

dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Abolisi bisa dilakuan

23Jimly Asshidiqie, Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
h. 95.
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terhadap proses hukum yang kacau (misalnya akibat hakim sarat rekayasa

atau karena hakim berada dibawah bayang-bayang kekuasaan atau tercium

adanya permainaan kotor yang melatar belakangi proses peradilan

tersebut), atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat hukum

yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum bertentangan

dengan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang

menuai kemarahan publik bahkan tidak menutup kemungkinan

mengundang tekanan Internasional, apabila dibiarkan akan tejadi

kemerosotnya kredibilitas negara.

c. Kekuasaan Memberi Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk memulihkan nama baik

warga negara yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukum yang

kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut ternyata teleh salah dan

hukuman tersebut terbukti keliru. Kepala negara memulihkan nama baik

warga negara yang dirugikan oleh putusan tersebut.24

d. Kekuasaan Memberi Gelaran.

Yaitu pemberian sebuan kehormatan, kebangsaan atau keilmuan yang

biasanya ditambahkan pada nama orang beberapa gelar yang di

interpresentasikan ialah gelar guru besar (professor) dan gelar pahlawan

nasional.

24Handarmin Ranaditeksa, Arsitekur Konstitusi Demokratik, (Jakarta: Fokus Media, 2007), h.
273-275.
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e. Kekuasaan Memberi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya.

Yaitu bahwa dalam pelaksaan kekuasaan ini, presiden diharuskan

untuk meminta pertimbangan dari dewan menteri dan dewan tanda-anda

kehormatan terlebih dahulu sebelum memberikan tanda jasa dan tanda

kehormatan lainnya. Istilah dewan menteri dalam undang-undang ini

ditunjukan untuk cabinet pemerintahan yang ada pada undang-undang itu

dibentuk, menganut sistem pemerintahan parlementer dan secara yuridis

masih berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950.

f. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah.

Yaitu dalam peraturan ini dinyatakan bahawa seluruh peroses-peroses

perancangan penyusunaan perancangan peraturan pelaksana undang-

undang dilakukan dengan tatacara yang sama dengan penyusunaan

rancangan undang-undang.

g. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Hakim-hakim.

Yaitu mensyaratkan kepada presiden untuk lebih dahulu menerima

usulan dari departemen kehakiman untuk hakim (Peradilan Umum dan

Peradilan Tatausaha Negara) atau Departemen Agama (untuk Peradilan

Agama) atau Panglima Abri (untuk Peradilan Militer) yang telah mendapat

persetujuan dari Mahkamah Agung. Ketentuan ini menyebabkan

pelaksanaan kekuasaan kehakiman khususnya hakim Peradilan Umum dan

hakim Peradilan Tatausaha Negara, menjadi tergantung secara admistratif

kepada badan Eksekutif.
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h. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Hakim Agung, Ketua, Wakil

Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung.

i. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Penasihat Presiden.

j. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Badan Pegawai Keuwangan.

Hak-hak presiden yang kemudian diterjemahan sebagai hak

kostitusional dibidang yudikatif secara normatif telah diatur di dalam pasal 14

ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa presiden

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung. Artinya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan

hukum kepada presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada

narapidana. Selain itu juga dapat dilihat prosedur dan pengangkatan anggota

komisi yudisial sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 24 b ayat (3)

Undang-undang Dasar 1945, penetapan hakim Agung oleh presiden

sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 24 A ayat (2) Undang-undang

Dasar 1945, dan proses pengisian jabatan hakim Konstitusi pada Mahkamah

Konstitusi dimana presiden berhak mengajukan 3 hakim Konstitusi dari 9

hakim serta berwenang untuk menetapkannya.25

Jadi berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 14 menyebutkan

macam-macam hak perogatif itu sendiri, yaitu:

25Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkmah Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 30.
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1. Grasi adalah hak kepala negara untuk memberikan pengampunaan

hukuman kepada terpidana atas putusan hukum yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap. Grasi haruslah dimohonkan langsung oleh

terpidana. Substansi grasi adalah bahwa terpidana telah menginsyafi dan

menyadari kesalahannya. Kepala negara memberi pengampunaan kepada

terpidana setelah menerima pertimbngan atau masukan dari ketua

Mahkamah Agung, lembaga legislatif dan/atau pemuka agama.

2. Amnesty adalah hak kepala negara untuk memberikan pengmpunaan

artinya tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga Negara yang

telah melakukan kesalahan kepada negara seperti pemberontakan

bersenjata melawan pemerintahaan yang sah untuk melepaskan diri dari

negara, atau terhadap gerakan politik untuk mengulingkan kekuasaan

negara yang sah (kudeta). Amnesty umumya diberlakukan untuk kasus

bernuansa politik. Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkannya

amnesty dari kepala negara bisa datang dari parlemen/legislatif, pakar-

pakar hukum, tokoh politik dan atau tekanan dari Internasional.

3. Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum atau

meniadakan proses hukum, melalui abolisi putusan atau proses hukum

dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Abolisi bisa dilakuan

terhadap proses hukum yang kacau (misalnya akibat hakim sarat rekayasa

atau karena hakim berada dibawah bayang-bayang kekuasaan atau tercium

adanya permainaan kotor yang melatar belakangi proses peradilan
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tersebut), atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat hukum

yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum bertentangan

dengan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang

menuai kemarahan publik bahkan tidak menutup kemungkinan

mengundang tekanan Internasional, apabila dibiarkan akan terjadinya

kemerosotnya kredibilitas Negara.

4. Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk memulihkan nama baik warga

negara yang sebelumnhya tercemar oleh putusan hukum yang kemudian

terbukti bahwa hukuman tersebut ternyata teleh salah dan hal itu terbukti

keliru. Kepala negara memulihkan nama baik warga negara yang dirugikan

oleh putusan tersebut.

C. Dasar Hukum tentang Hak Perogatif Presiden

Dasar hukum yang mengatur tentang hak prerogatif presiden diatur di dalam

Undang-undang Dasar 1945 yang terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang

hak prerogatif tersebut dan akan diperinci secara jelas dalam undang-undang

sendiri yang mengatur tentang berbagai hal lainnya, yaitu:

1. Kekuasaan Presiden Yang Mandiri.

a. Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut

dan Angkat Undara Serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur tentang hal ini terdapat di dalam Pasal 10

Undang-undang Dasar 1945 dan pasal pasal 35 ayat (2) sampai dengan ayat
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(5) undang-undang  No 20 tahun 1982 yang mengatur tentang ketentuan-

ketentuan pokok pertahanaan keamanaan negara republik Indonesia.

b. Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul Serta Menerima Duta Negara

Lain.

Dasar hukum yang mengaturnya ialah, pasal 13 Undang-undang Dasar

1945 dan Keppres No 51 tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi

Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri

c. Kekuasaan Mengangkat Menteri-menteri.

Dasar hukum yang mengatur tentang hal ini ialah, pasal 17 ayat (2)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

d. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Jaksa Agung Republik

Indenosia.

Dasar hukum yang mengatur tentang hal ini tercantum di dalam  Pasal

19 Undang-undang No 5 Tahun 1991,

2. Kekuasaan Presiden Atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

a. Kekuasaan Menyatakan Perang dan Membuat Perdamaian.

Dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah pasal 11 undang-

undang dasar 1945 dan Pasal 41 Ayat (1) dan (2) undang-undang No 20

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanaan

Negara Rrepublik Indonesia.
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b. Kekuasaan Membuat Perjanjian Dengan Negara Lain.

Diatur di dalam Pasal 11 Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945.

c. Kekuasaan Membentuk Undang-undang.

Diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan

secara oprasiaonal diatur di dalam Keppres No. 188 Tahun 1998.

d. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang.

Diatur di dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

e. Kekuasaan Menetapkan Anggaran Pembelanjaan Badan Negara.

Diatur di dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan

Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang cara pengurusanaan dan

pertanggungjawaban keuangan republik Indonesia.

3. Kekuasaan Presiden Dengan Konsultasi.

a. Kekuasaan Memberi Grasi.

Dasar hukum kekuasaan ini adalah di dalam Pasal 14 Undang-undang

dasar 1945 dan diatur lebih renci didalam undang-undang No. 3 Tahun

1950 lalu diubah kedalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan diperbarui

di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

b. Kekuasaan Memberi Amnesty Dan Abolisi.

Dasar hukum yang mengaturnya adalah pada Pasal 14 Undang-undang

Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 1954 tentang

Amnesty dan Abolisi.
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c. Kekuasaan Memberi Rehabilitasi.

Diatur di dalam Pasal 14 undang-undang Dasar 1945.

d. Kekuasaan Memberi Gelaran.

Diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Dasar 1945.

e. Kekuasaan Memberi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainya.

Diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Dasar 1945 dan diaur lebih

lanjut di dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Pasal 8 Ayat (1) dan (2) dan pasal

10 ayat (3)  Undang-undang  No 4  Tahun 1959.

Dasar hukum yang mengatur tentang hak prerogatif  presiden pada

dasarnya telah diatur di dalam undang-undang dasar dan untuk lebih rincinya

sudah ada undang-undang sendiri yang mengatur berbagai hal yang

berhubungan dengan hak prerogatif presiden tersebut.

D. Pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi.

1. Pengertian Grasi.

Pada mulanya pemberian grasi terjadi pada zaman kerajaan absolute di

Eropa yang dimana berupa anugrah raja atau kemurahatian raja pada saat itu

(vorstelijkegunst) yang memberikan pengampunan terhadap orang yang telah

dipidana. Jadi sifatnya seperti kemurahatian raja yang berkuasa pada saat itu.

Tetapi setelah tumbuhnnya negara-negara modern yang dimana kekuasaan

kehakiman telah berpisah dengan kekuasaan pemerintah, yang dimana

tumbuh dari pemikiran trias politica, maka pemberian grasi berubah sifatnya
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menjadi upaya koreksi terhadap keputusan pengadilan khususnya mengenai

pelaksananya.

Grasi dalam kamus hukum adalah wewenang dari kepala negara untuk

memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim

untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat atau bentuk

hukuman tersebut.26

Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2002 menyebutkan

tentang grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,

pengurangan, atau penghapusan pelaksanan pidana kepada terpidana yang

diberikan oleh presiden. 27

Soetomo berpendapat bahwa grasi adalah merupakan pengampunan

dari presiden kepada terpidana.28 Menurut penulis grasi adalah pemberian

pengampunan baik berupa peringanan, penghapusan atau perubahan

pelaksanaan pidana kepada terpidana yang telah dijatuhi hukuman oleh

hakim yang dimana grasi tersebut diberikan oleh kepala negara atau presiden

disuatu negara kepada terpidana tersebut yang dimana sebelum mengabulkan

atau menolak permohonan grasi, presiden wajib memperhatikan

pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

26JCT Simorngkir, Op.Cit., h. 58.
27Undang-undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 1 Ayat (1).
28Soetomo, Hukum Acara Pidana Dalam Peraktik, (Jakarta: Pustaka Kartini, Cet II, 2009), h.

89.
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2. Dasar Hukum Grasi.

Ketentuan mengenai grasi telah diatur di dalam undang-undang dasar

1945 yang terdapat di pasal 14 ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang

menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (sebelum memberikan

keputusan untuk diterima atau ditolaknya suatu permohonan grasi).

Sebagaimana yang diamanatkan kedalam undang-undang dasar 1945 maka

pemberian grasi tercantum kedalam berbagai perundang-undangan, antara

lain ialah:

a. Grasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan mengenai grasi juga terdapat didalam kitab undang-undang

hukum pidana yaitu dalam pasal 33 A, yang berbunyi:

“Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau

pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau dengan orang lain atas

persetujuannya mengajukan permohonan ampunan, waktu mulai

permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, tidak dihitung

dalam menjalani pidana, kecuali jika presiden, dengan mengingat

perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagiannya

dihitung sebagai waktu menjalani pidana”.29

b. Grasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab undang-undang hukum acara pidana pun mengatur tentang hak

grasi itu, yang terdapat di dalam pasal 196 ayat (3)., yang berbunyi :

29Jimly Asshiddiqie, KUHP dan KUHAP Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-
V/2007 Tentang perubahan pasal 154 dan 156 dalam KUHP, (Yogyakarta: Prama Publishing, 2012),
h. 25.
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“segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan

terdakwa tentang haknya”, yaitu:

1) Hak segera menerima atau segera menolak keputusan.

2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak

keputusan, dalam tengang waktu yang telah ditentukan oleh undang-

undang ini.

3) Hak meminta menangguhkan melaksanakan keputusan dalam tenggang

waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat

mengajukan grasi. Dalam hal ini menerima putusan.

4) Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam

tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini

menolak putusan.

5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud di dalam angka

I dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.30

c. Undang-undang Nomor 22  Tahun 2002.

Undang-undang nomor 22 tahun 2002 terdiri atas enam bab, dan tujuh

belas pasal (17 Pasal), yang mengatur mengenai ketentuan umum, ruang

lingkup permohonaan dan pemberian grasi, serta tata cara pengajuan dan

30Irfan Iqbal Muthahhari, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-udang
Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), Pasal 196 Ayat (3).
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penyelesaian pemohonan grasi, dan mengatur ketentuan lain-lain yang

terdapat di dalam undang-undang ini.31

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010.

Undang-undang nomor 5 tahun 2010 hanya terdiri dari dua pasal.

Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam undang-undang

nomor 22 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dan ketentuan

pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga selurunya berbunyi:

1) Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, barulah terpidana dapat mengajukan permohonaan grasi kepada

presiden.

2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana paling rendah penjara dua (II) tahun.

3) Permohonaan yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan satu

kali saja (1).32

3. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Grasi.

Pihak-pihak yang mengajukan permohonaan grasi adalah sebagai

berikut:

31Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
32Undang-undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Pasal 2 Ayat (1).
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a. Terpidana, dalam pasal 6 ayat (1) undang-unndang nomor 22 tahun 2002,

menyebut bahwa terpidana berada di dalam urutan pertama untuk

mengajukan permohonaan grasi.

b. Kuasa hukum, dalam pasal 6 ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa

hukum juga dapat mengajukan permohonaan grasi dan terpidana harus

memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya

untuk mewakilnya dalam mengajukan permohonaan grasi.

c. Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonaan grasi. Tidak

seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus

adanya surat kuasa melainkan harus adanya syarat lain yaitu harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terpidana.

4. Keadaan-keadaan Tertentu Yang Dapat Dipakai Sebagai Alasan Untuk

Memberikan Grasi.

Ketentuan peraturan perundang-undagan mengenai grasi tidak

menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan agar seseorang dapat diberikan

grasi. Dalam konsideran huruf (b) dan huruf (c) undang-undang nomor 5

tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002

tentang grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh presiden untuk

mendapat pengampunan dan/atau menegakan keadilan hakiki dan penegakan

hak asasi manusia terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus
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mencerminkan keadilan, perlindugan hak asasi manusia, dan kepastian

hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang.

Alasan-alasan pemberian grasi berdasarkan faktor internal yang terdapat

dari pribadi terpidana sebagai berukut:

a. Kepentigan keluarga dari terpidana.

b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat.

c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan

d. Terpidana berkelakuan baik selama berada dilembaga pemasyarakatan dan

memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.33

Menurut J.E Sahetapy alasan yang memungkin presiden untuk

memberikan grasi adalah sebagai berikut:

a. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat

disembuhkan.

b. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja bisa khilaf atau ada

perkembangan yang belum dipertibangkan oleh hakim pada waktu

mengadili si terdakwa.

c. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian

rupa misalnya ketika soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan

reformasi maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak.

33Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Ke-II, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
2009), h. 239-242.
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d. Bila terdapat ketidak adilan yang begitu mencolok misalnya sehabis

revolusi atau peperangan.34

Menurut Van Hartum, alasan pemberian grasi sebagai berikut:

“Near huidige rechtstopvatting mag hot instituut ochter niet meer

gehanteerd worden als vorsteliijik guastbetoon, doch behort het te worden

aangewend als middle om onrecht zou moeten leiden. Ook redenen van

staatsblang kunnen aanleiding zijn tot gratieverlening”.Yang artinya

“menurut pandangan hukum dewasa ini, lembaga tersebut tidak boleh lagi

dipergunakan sebagai kemurahan hati raja saja. Melainkan ia harus

digunakan sebagai alat meniadakan ketidakadilan, yaitu apabila hukum yang

berlaku di dalam pemberlakuanya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan.

Kepentingan negara itu juga dapat dipakai sebagai alasan pemberian grsai.35

5. Kasus-kasus Korupsi Yang Diberikan Oleh Presiden.

Contoh kasus yang pernah terjadi ialah pemberian grasi yang

diberikan oleh presiden Susilo Bambang Yhudiyono pada saat itu terhadap

terpidana Syaukani Hasan Rais yang dimana Syaukani terbukti korupsi RP.

49,367 Miliar tetapi hanya dijatuhi dihukum 2 tahun penjara.

Setelah vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang

menvonisnya 2 tahun penjara, Syaukani mengajukan kasasi. Lalu Putusan

kasasi yang ia terima malah menambah hukmaan penjaranya menjadi 6 tahun

34Atmosudirjo, S. Prajudi, Hukum Admistrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.
46.

35P.A.F Lamintang, Hukum Panitentier Indonesia, (Bandung: CV. Armico, 1984), h. 288-289.
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kurungan, yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2008. Sejak itu putusan

pengadilan terhadap Syaukani telah memiliki kekuatan hukum tetap. 36

Sebelum permohonan grasi yang dikabulkan oleh presiden ini, pihak

Syaukani sudah 2 kali mengajukan permohonaan grasi dan ditolak. Berarti

permohonan grasi yang dikabulkan presiden ini adalah yang ketiga kalinya.

Kepala biro humas dan hubungan luar negeri kementerian hukum dan hak

asasi manusia pada saat itu Mertua Bartubara mengatakan, permohonaan

grasi yang dikabulkan oleh presiden itu, diajukan pengacaranya melalui

pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2009. Mertua

juga menjelaskan bahwa proses diterimanya berkas permohonan grasi sampai

diputus pesiden itu membutuhkan waktu 6 bulan 10 hari.

Undang-undang nomor 22 tahunn 2002 tentang grasi mengatur,

permohonan grasi dapat diajukan setelah ada keputusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Permohonan grasi tersebut hanya dapat diajukan

satu kali, terkecuali dalam hal terpidana pernah ditolak grasinya dan lewat

dua tahun sejak tanggal penolakan grasi tersebut.

Saudi Tidka menjelaskan kapan permohonaan grasi yang pertama dan

kedua diajukan oleh pihak Syaukani. Tetapi apabila kita mengacu kepada

ketentuan tentang grasi diatas yang pertama paling cepat baru bisa diajukan

36Elwi Danil, Korupsi, Konsep (Tindakan Pidana dan Pemberantasanya, (Jakarta: PT
Grafindo Persada, 2011), h. 175.
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pihak Syaukani pada Juli 2008. Yakni setelah keputusan pengadilan telah

memiliki kekuatan hukum tetap.

Permohonan grasi yang pertama ditolak presiden, berarti paling cepat

2 tahun lagi baru Syaukani bisa mengajukan permohonan grasi yang kedua

atau paling cepat pada Juli 2010. Apabila benar terdapat grasi yang kedua ini,

dan sesuai dengan keterangan Saudi yang ditolak oleh pesiden berarti paling

cepat permohonan grasi yang ketiga baru bisa diajukan lagi pada Juli 2012.

Kenyataannya, permohonan grasi Syaukani yang dikabulkan oleh

presiden ini tidak sesuai ketentuan yang seharusnya, sehinga permohonan

yang ketiga kalinya, menurut Mertua Batubara diajukan pada 20 November

2009 sehinga terjadi perbedaan yang telah dijelaskan oleh Saudi dan Martua.

Jadi jangankan memenuhi persyaratan permohonan grasi yang ketiga,

persyaratan permohonan grasi yang kedua saja sudah dilanggar, karena

seharusnnya paling cepat Juli 2010 tetapi pada kenyataan nya kenapa bisa

dikabulkan grasi pada November 2009, dan permohonan ini yang

menjadikan dasar putusan dikabulkannya permohonaan grasi oleh presiden.

Dan alasan yang diberikan oleh pihak presiden saat pemberian grasi kepada

Syaukani karena faktor Syaukani sedang sakit parah tetapi dari pihak

presiden tidak memberitahukan separah apa sakit yang diderita oleh

Syaukani, dan bagaimana juga permohonaan grasi pada tanggal 20 november
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2009 bisa merupakan permohonan grasi yang ketiga tentu saja sangat ganjil

dan ada yang salah disini37

37Danielht, Keganjilan Dalam Pemberian Grasi kepada Syaukani, tersedia di:
http://m.kompasiana.com//danielht/keganjilan-di-balik-grasi-syaukani, dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah.
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BAB III

HAK PEMIMPIN DALAM PEMBERIAN PENGAMPUNAN MENURUT

FIKIH SIYASAH

A. Pengertian Pengampunan

Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat muslim,

yaitu Hukum Syariat, Hukum Fiqih dan Siyasah Syar’iyyah. Ketiga istilah ini

meskipun berbeda pengertian, tetapi mempunyai hubungan yang erat antara satu

sama lain.

1. Syariat yang memiliki arti jalan menuju ketempat pengairan, atau jalan

setapak yang harus ditempuh atau jalan/tempat mengalirnya air suagai.1

2. Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk

megali hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, fiqih juga

sering disebut hukum islam.2

Salah satu pembahasan fiqi yaitu fiqih siyasah, dalam

pengelompokannya fiqih siyasah dikelompokan menjadi delapan golongan,

yaitu:

a. Siyasah Dustur’iyyah Syar’iyah (Politik Pembuatan Perundang-

undangan).

b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum).

1Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1990), h.
13.
2Maimun, Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya, (pada kasus-kasus hokum islam),
(lampung: Aura, Cet Ke-III, 2015), h. 2.
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c. Siyasah Qadha’iyah Syar’iyyah (Politik Peradilan).

d. Siyasah Mali’iyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).

e. Siyasah Idari’yyah Syar’iyyah (Politik Admistrasi Negara).

f. Siyasah Daul’iyyah Syar’iyyah (Politik Hubungan Internasional).

g. Siyasah Tanfidz’iyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

undangan).

h. Siyasah Harb’iyyah Syar’iyyah (Politik Peperangan).3

3. Siyasah Syari’iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara,

mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan

dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan

kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-

Quraan maupun Al-Sunnah.4

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas mengenai

pemberian pengampunan yang diberikan oleh seorang pemimpi/khalifah yang

dimana materi ini tercakup di dalam fiqih siyasah dusturiyah.  Sedangkan

yang dimaksud fiqih siyasah dusturiyah ialah membahas masalah perundang-

undangan negara, mengenai perinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk

pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, mengenai

3T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar’iyah, (Yogyakarta: Median, 1994), h. 8.
4Munawir Sjadzali, Islam Dan Tatanegara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press,

1991), h. 2-3.
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pembagian kekuasaan yang paling penting fiqih dusturiyyah membahas

masalah pemimpin dan segala macam bentuknnya.5

Kata imamah biasanya di identikan dengan kata khalifah, keduannya

menunjukan pengertian kepemimpinan tertingi dalam sebuah negara.

Sebenarnya baik imamah maupun khalifah mempunyai tugas dan fungsi yang

sama perbedaannya teletak hanya di istilah imamah banyak digunakan

dikalangan Syi’ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya

oleh golongan Sunni.6 Sesungguhnya imamah (khalifah) itu di proyeksikan

untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur

dunia.7

Hadis yang mngatakan tentang harus adanya seorang pemimpin,

yaitu:

ٌرَذاَكَأَحَدمهَُْفْليـَُؤمُِّرْوا َثالَثـًنَـَفرٌَكانَِإَذااللهصلى ِهللا عليهوسلمَرُسْوُألََمَرُهَأِميـْ

Artinya: “Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka

mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah

amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.” (HR Ibnu Khuzaimah dan Al-

Hakim).

Di dalam fikih Islam pengampunan hukuman dikenal dengan sebutan Al-

Syaffa’at atau Al-‘Afwu yang artinya adalah setiap perbuatan dosa (pelaku

5Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah), (Bandung:
Pustaka Setia, 2012), h. 20.

6Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-huum Penyelengaraan Negara
Dalam Syariat Islam), (Bekasi: PT Darul Falah, Cet Ke-VI, 2014), h. 3.

7Ibid., h. 4.
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kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan serta

telah mendapatkan penampunan, dimana hal tersebut juga bermakna grasi

namu tata caranya yang berbeda.8 Sebab pengampunan nya bukanlah milik

seorang kepala negara. Sedangkan hukuman had, tidak berlaku pengampunan

apabila sudah diputuskan oleh hakim atau qadhi.

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk

memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari

hal-hal yang mafsadat, karena agama Islam merupakan agama rahmatan

LilAl-‘Alamin. Untuk memperbaiki petunjuk dan pelajaran kepada manusia.9

Hukaman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu dan menjaga

masyarakat agar tertib sosial, disamping tujuan tesebut, hukuman juga

berfungsi sebagai pencegahan (Ar-Ra’du Wazzajru) serta media untuk

pendidikan dan pengajaran (Al-Islami Al-Tahzbi).10 Perlu digaris bawahi,

bahwa hukum Islam sendiri mengedepankan konsep tahqiq masalih al nas

(merealisasikan kemaslahatan untuk manusia).11 Dalam syariat Islam

kepentingan manusia dalam tataran maslahah diberikan legatimasi sebagai

salah satu misi syari’at (Maqashid Al-Syariat), Dalam maslahah ini Al-

Ghazali mengkerasifikasikan dalam tiga kelompok. Yaitu pertama, Al-

8Abi Al-Husain Ahmad, Mujmal Al-Lughat, (Bairut: Dar A
l-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 72.
9Ahma Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Isam, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1996), h. 25.
10Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),  h. 225.
11Ahmad Rafiq, Perubahan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media,  2001), h.

24.
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Draruriat, yaitu kepentigan yang bersifat primer, katagori ini meliputi tentang

hak dinny (hak beragama), hak nafsiy (hak hidup), hak nasaby (hak

keturunan), hak maly (perlindungan harta benda), hak ‘aqli(perlindungan

intelektual). Versi lain menembahkan hak ‘iradhy (hak kehormatan, harga

diri). Kedua Al-khaajiaat yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, jika

kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia akan kesulitan dalam beraktifitas.

Ketiga, Al-Tasiniat, sebagai kepentingan yang diwajibkan demi terbentuknya

sebuah peradaban yang luhur. Dalam artian, hal ini terwujud karena sebagai

tambahan kreasi dalam hidup manusia.12 Berdasarkan pada pengrtian tersebut,

pembentukan hukuman berdasarkan kemaslahatan yang semata-mata

dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan semata-mata dimaksudkan untuk

mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang

mengguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat

sangat luas, dan masalah ini merupakan sesuatu yang berkembang

berdasarkan perkembangan yang selalu berkembang disetiap lingkungan.13

Sistem sanksi (Nidzamul ‘Uqubat) Islam merupakan sistem yang khas

lahir dari akidah Islam, sehingga tidak bisa disamakan dengan sistem-sistem

lainya. Begitu juga ketika membicarakan masalah grasi ataupun pengampunan

tersebut pada hukum positif yang diterapkan tentu berbeda secara fakta

12Team Pembukaan Manhaji Tamatan MHM 2003, Lirbayor, Peradigma Fiqih Masail
Konteksualisasi Hasil (Bahsul: Basail Cet-ketiga, 2005), h. 204

13Abdul Wahab Khalaf, Ilmu  Usul Fiqih, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 40
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dengan pengampunan dalam Islam.14 Pengampunan dalam ‘uqubat Islam

berbeda-beda sesuai perbuatan kejahatan yang dilakukan, ‘uqubat mengenal

empat jenis sanksi yaitu: (1) hudud, (2) qisas, (3) diyat dan  (4)ta’zir.

Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan

hukuman hudud, yaitu hukaman yang ditentukan jenis jumblahnya dan

menjadi hak Allah SWT. Maksudnya adalah hukuman yang telah ditetukan

oleh allah adalah hukuman had tidak memiliki batasan minimal (terendah)

ataupun batasan maksimal (tertinggi). Yang dimaksud dengan hak allah

adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan

(individu) atau masyarakat.15 Tindak pidana qisah dan diyat adalah tindak

pidana yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Keduannya merupakan

hak individu yang kadar jumblahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki

batasan minimal ataupuna maksimal. Hak individu disini adalah sang korban

boleh membatalkan hukuman tersebut dengan cara memaafkan pelaku jika ia

menghendakinnya.16

Tindak pidana ta’zir adalah tindak pidana yang diancam dengan satu

atau beberapa hukuman ta’zir, yang dimaksud ta’zir adalah ta’dib yaitu

memberikan pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan

macam-macam hukuman untuk tiap-tiap hukuman, tindak pidana

14Syamsudin Amdhan, Terjemahan Al-Maliki, Ad Daur, Nizham Al- ‘Uqubat Wa Ahkam
Bainat Fi Al-Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 189.

15Ahsin Sakho Muhammad (ed) dkk, Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Bagian Ke-1,
(Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2012), h. 88

16Ibid., h. 100.
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ta’zirpenuntutan ta’zir diberikan kepada penguasa atau pemerintahan.17 Jika

kasus hudud telah disampaikan kepada majelis pengadilan, kasus itu tidak

bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau kompromi. Sedangkan

dalam perkara kasus qisasdiat. Hak memberikan pengampunan hanya ada

pada shahbulhaq bukan pada negara ataupun qadhi. Oleh karena itu, untuk

perkara qisasdiat, negara bukanlah pihak yang memberikan pengampunan.

Sedangkan perkara ta’zir penetapan sanksi diserahkan kepada khalifah

dan qadhi (sebagai wakil dari khalifah) sehingga dalam pemberian

pengampunan ataupun pengurangan/peringanan hukuman juga terdapat pada

khalifah.

Dalam perkara yang dibenarkan adanya pengmpunan, perlu

diperhatikan secara seksama bahwa hal tersebut berlaku jika pada proses

pengaduan kasus kepada qadhi dan qadhi belum memutuskan hukumannya.

Adapun jika qadhi telah memutuskan hukuman terhadap sebuah kejahatan,

maka tidak boleh ada pemaafan, kecuali dalam perkara jinayat jika

shahibulhaq yang memberikan maaf. Keputusan qadhi jika telah ditetapkan

berarti telah bersifat mengikat, maka qadhi tidak boleh mebatalkannya,

menganulirnya, merubahnya, meringankannya, atau apapun secara mutlak

selama keputsan tersebut mengandung sanksi syar’i.18

17Ibid., h. 101.
18Syamsudin Amdhan, Op.,Cit, h. 299.
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B. Macam-macam Tindak Pidana dan Pemberian Pengampunan

Macam-macam jenis pengampunan yang dikenal di dalam hukum pidana

Islam ialah:

1. Jarimah Qishosh Diyat.

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishosh dan diyat. Baik

qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya,

tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si

korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak

Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa kemungkinan,

seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat

apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori

jarimah qishosh diyat antara lain:

a. pembunuhan sengaja.

b. pembunuhan semi sengaja.

c. pembunuhan keliru.

d. penganiayaan sengaja.

e. Penganiayaan

Diantara jarimah-jarimah qishosh diyat yang paling berat adalah

hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, karena hukuman

baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan

orang lain tanpa alasan syar’i bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang

lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin.
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Rasululah saw juga bersabda,”Sesuatu yang pertama diadili di antara

manusia di hari kiamat adalah masalah darah”(Muttafaqun ‘alaih).

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku

pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh

keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar diyat yaitu

denda senilai 100 onta. Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan

hukuman pengganti (uqubah badaliah) dari hukuman mati yang merupakan

hukuman asli (uqubah ashliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari

keluarganya.

2. Jarimah Ta’zir.

Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi

terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi

pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan

hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam

penetapan jarimah ta’zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah

menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari

kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta’zir harus sesuai

dengan prinsip syar’i (Nas).

Abdul Qodir Awdah membagi jarimah ta’zir menjadi tiga, yaitu:

a. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau

tidak memenuhi syarat namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan
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maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap

anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

b. Jarimah ta’zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya

oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi

palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati

amanah, dan menghina agama.

c. Jarimah ta’zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi

wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal

ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan

pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dilihat dari haknya hukuman ta’zir sepenuhnya berada ditangan hakim,

sebab hakimlah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin.

Dalam kitab subulu salam ditemukan bahwa orang yang berhak melakukan

hukman ta’zir adalah penguasa atau imam namun diperkenankan pula untuk:

1) Ayah; seorang ayah boleh menjatuhkan hukuman ta’zir kepada anaknya

yang masih kecil dengan tujuan edukatif. Apabila sudah baligh maka ayah

tidak berhak untuk memberi hukuman kepada anaknya meskipun anaknya

idiot.

2) Majikan; seorang majikan boleh menjatuhkan ’zir hambanya baik yang

berkaitan dengan hak dirinya maupun hak Allah.
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3) Suami; seorang suami diperbolehkan melakukan ta’zir kepada istrinya.

Apbila istrinya melakukan nusyuz.

Hukuman ta’zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling

ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk

memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai

dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman ta’zir

antara lain:

a) Hukuman mati

b) Hukuman jilid

c) Hukuman kawalan (penjara kurungan)

d) Hukuman salib

e) Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

f) Hukuman Pengucilan (Al-Hajru)

g) Hukuman Denda (tahdid)

Dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga macam,

yaitu pidana hudud, pidana qhisasdiyat dan pidana ta’zir, kaitannya dengan

pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan pidana

yang tidak mengenal pengampunan dan pidana yang bisa diampunkan. Untuk

pidana hudud, hukum Islam telah menentukan bahwa salah satu kewajiban

penguasa negara atau khususnya kepala negara menurut Imam Al-Mawardi

adalah menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar

hukum-hukum Allah yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan menjaga
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hak-hak hamba-nya dari kebinasaan dan kerusakan.19 Oleh karena itu

hukuman ini tidak bisa diampunkan oleh penguasa negara, disamping karena

hukuman had ini adalah murni hak Allah. Di dalam Islam sendiri

mengajarkan bahwa perkara hudud yang telah sampai kepada yang berwenang

tidak boleh lagi diampuni dan di dalam pidana qishash-diyat sendiri, Allah

SWT telah mengatur bahwa korban atau walinya punya hak untuk menuntut

atau mengampuni. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an :

َلى اْحلُرُّ  بِاْحلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْألُنـَْثى يَاأَيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـْ

ِمْن بِاْألُنـَْثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتـَِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك َختِْفيفٌ 

}178:البقرة {َربُِّكْم َوَرْمحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash

berkenan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka

barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah

(yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang

diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang

baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya

siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178).

Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris

terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan

19T.M Hasbie Ash Shiddiqie, Op.Cit., h. 110.
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pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah

justifikasi untuk menuntut qishash. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum

Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah

negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh, oleh karena itu negara

sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban

tidak cakap di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala

negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi

kedudukannya sebagai wali Allah yang memungkinkan dia mengampuni,

bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara.20

Untuk pidana ta’zir sendiri para fuqaha’ berbeda pendapat, apakah

penguasa negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam

pidana ataukah hanya sebagian saja. Menurut sebagian fuqaha’, pada pidana

hudud dan qishash yang tidak lengkap, yaitu yang hanya dikenakan hukuman

ta’zir, tidak boleh diampunkan, sadangkan menurut fuqaha’ lain, semua

macam pidana ta’zir bisa diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan.21

Sedangkan dalam masalah pidana ta’zir, hukum Islam mengatur bahwa

penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan

syarat tidak mengganggu korban. Korban juga bisa memberikan

pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya.

Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan

20Imam Malik, Al-Muwata’ “Kitab Hudud” Bab Tarku Al ‘Afwa Fi Qta’I As Sariq Iza Rafi’a
As Sultan, (Al-Arabi: Dar Al-Hayyi Al-‘Arabi, 1951), h. 484

21Ahmad Hanafi, Op Cit.., h. 260
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yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya

sebatas meringankan. Jadi dalam pidana ta’zir, penguasalah yang berhak

menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan.

Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau Grasi

oleh Presiden/pemimpin. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat

sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-

hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang

boleh diampuni oleh kepala negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah

ada hak kepala negara untuk mengampuni hukuman.

Disamping itu hakim hendaklah berhati-hati dalam menjatuhakan

hukuman artinya jika hakim tidak menentukan keyakinan dalam menjatuhkan

putusan maka dia tidak boleh menjatuhkan hukuman. Adapun pengurangan

hukuman terhadap hukum had atau pengecualian terhadap hukum had, hal itu

bukanlah sebuah pengampunaan, melainkan rukhshah. Sebagai contoh, adalah

hadis nabi Muhammad saw, yaitu:

Artinya: “rasulullah brsabda, “pukullah ia dengan jilid seratus kali”,

Mereka berkata, “wahai nabi Allah, dia itu lebih lemah dari itu, jika kami

pukul seratus kali niscaya ia akan mati”, Lalu nabi berkata, “ambilah satu

ikat lidi yang terdiri dari seratus lidi lalu pukulah ia seratus kali pukula.”

(HR. Ibnu Majah)
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Allah SWT berfirman:

لََّك َعْن يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوٰى فـَُيضِ 

َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْسابِ هللاِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل ۚ◌ هللاِبيِل سَ 

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia

akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka

melupakan hari perhitungan.” (QS. Sad: 26)

Allah SWT tidak semata-mata hanya memberikan mandat tanpa

wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk

mengikuti hawa nafsu sehingga menyiratkannya sebagai sesat. Meskipun dia

mempunyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatanya sebagai kepala

negara, namun ia termaksud dari bagian hal-hal yang terdapat dibidang politik

seluruh rakyat.

C. Hak Pemimpin dalam Pemberian Pengampunan

Pengertian hak pemimpin ialah kepemimpinaan umat dalam rangkap untuk

menegakan agama dengan menghidupkan dan memfasilitasi ilmu-ilmu agama,

menegakan rukun-rukun Islam, melaksanakan jihad dan semua hal yang

menyangkut urusan jihad, menegakan fungsi peradilan, mengahapus semua

bentuk ketidakadilan dan kezaliman, amar makruf dan nahi mungkar mewakili
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Nabi Muhammad saw.22 Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pemimpin

adalah hak dipatuhi dan hakloyal serta mendukung Imam/Pemimpin.

Tugas dan kewajiban kepala Negara adalah mewujudkan tujuan negara,

baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Misalnya

negara bertujuan mensejahterahkan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Kepala negara dalam melaksanakan

tugas dan kewajibanya, termaksud menerbitkan berbagai kebijakannya

ditunjukan pada pencapaian tujuan tersebut dan dalam pandangan islam antara

fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-

pisahkan karena diantara keduanya terdapat hubungan yang erat sekali.23

Diantara tugas–tugas terpenting kepala negara dalam pandangan Islam adalah

menegakan keadilan sesuai dengan hukum-hukum dan kaidah-kaidah syariat.

Ketika muamalah dan hubungan antar manusia berkembang terus perlu

dilakukan ijtihad yang sesuai dengan perinsip-perinsip Islam,24

1. Menurut Imam Al-Mawardi ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang

Imam (Pemimpin), yaitu:

a. Memenuhi keutuhan agama sesuai dengan perinsip-perinsip nya yang

estabilish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuatbid’ah, atau orang

sesat yang membuat syubhat tentang agama. Ia menjelaskan

22Sa’d Hasan Khan, Iklilu Al-Karamah Fi Tibyani  Maqashidi Al-Imamah, h. 23.
23Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Prena

demeda Group, 2014), h. 150.
24Jubair Simorangkir, Op. Cit., h. 205.
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hujjahkepadanya, merangkai yang benar kepadanya dan menindaknya

sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap

terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari segala

usaha penyesatan. Sehingga seorang pemimpin memiliki hak untuk

memberikan pengampunan terhadap orang pembuat bidah tersebut apabila

dia telah menyadari kesalahanya dan dia mencoba memperbaiki

kesalahanya.

b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan

persteruan yang terjadi antara dua pihak yang berselisih. Agar keadilan

menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang,

dan orang teraniyaya tidak merasa lemah.

c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tenpat suci, agar manusia dapat

berkeja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan

jiwa maupun harta mereka.

d. Menegakan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-

larangan Allah Ta’ala dari upaya pelangaran terhadapnya, dan melindungi

hak-hak hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan

terhadapnya.

e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan

kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah

untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan
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darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim

(mu’ahid).

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya dia

didakwahi hingga dia masuk Islam, atau dia masuk dalam perlindungan

orang muslim (ahlul dzimmah). Agar hak Allah Ta’ala terrealisasi yaitu

kemenangan nya atas seluruh agama.

g. Mengambil f’ai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa

pertempuran) dan sedekah dengan sesuai yang telah diwajibkan syari’at

secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksaan.

h. Menetukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas

negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkan pada tepat

waktunya. Tidak mempercepat atau menunda pengeluaranya.

i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan ugas-tugas, dan

orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-

tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang

oleh orang-orang yang jujur.

j. Terjun langsung dalam menangani segala persoalan, dan mengidetifikasi

keadaan, agar dia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut tidaklah boleh dideglasikan kepada orang lain

dengan alasan sibuk, istirahat ataupun ibadah. Jika tugas-tugas tersebut dia
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limpahkan kepada orang lain, sungguh ia telah berpenghianat kepada umat

dan menipu.25

Penjelasan diatas dapat dikatakana bahwa, sesungguhnya hak dari

seorang pemimpin ada sepuluh. Yang dimana terdapat hak seoramg pemimpin

menegakan supermasi hukum (hudud) unuk melindungi larangan Allah Ta’ala

dari upaya pelanggaran terhadapnya dan melindungi hak-hak hamba-nya dari

upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnnya. Sehingga seorang pemimpin

boleh memberikan pengampunan apabila ada yang melanggar hukum yang

telah ditetapkan oleh Allah dengan keadaan tertentu/atau dengan keadaan

mendesak apabila orang tersebut tidak melanggar hukum yang telah

ditetapkan oleh Allah maka hal itu akan mengancam jiwa raga-nya.

Hak dari seorang pemimpin yang lain yaitu mengangkat orang-orang

terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk

mengurusi masalah keuagan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang

yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur. Jadi yang

dimaksud dari penjelasan ini bahwa pemimpin mempunyai hak mengangkat

orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya agar bisa

menjalankan tugas dan kewajibanya dengan baik.

hukuman had ini adalah murni hak Allah. Di dalam Islam sendiri

mengajarkan bahwa perkara hudud yang telah sampai kepada yang berwenang

tidak boleh lagi diampuni dan di dalam pidana qishash-diyat sendiri.

25Imam Al-Mawardi, Op. Cit., h. 23-25.
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Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi

tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut.

Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untuk menuntut qishash.

Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan

di mana pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang

yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan

ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau gila sedang

ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa

memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai wali Allah yang

memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa

Negara.

Menurut sebagian fuqaha’, pada pidana hudud dan qishash yang tidak

lengkap, yaitu yang hanya dikenakan hukuman ta’zir, tidak boleh

diampunkan, sadangkan menurut fuqaha’ lain, semua macam pidana ta’zir

bisa diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan.

Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau Grasi

oleh Presiden/pemimpin. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat

sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-

hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang

boleh diampuni oleh kepala negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah

ada hak kepala negara untuk mengampuni hukuman.
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Kesimpulan yang bisa diambil dari penulis adalah di dalam hukum islam

sekalipun telah diatur bahwa pemberian pengampunan memang dibolehkan

tetapi hanya dalam kasus tertentu dari segi fikih siyasah pemberian

pengampunaan terhadap pembuat hukuman tidak diatuar secara jelas apakah

dibolehkan atau tidak meskipun pemberian pengampunaan itu hanya milik

seorang pemimpin sedangkan fikih siyasah hanya mengenal pengampunan

pada situasi yang tepat atau dengan keadan mendesak boleh diberikan kepada

pelaku pembuat kerusakan dan seharusnya seorang pemimpin tetap harus

memberikan hukuman agar mencerminkan rasa keadilan secara merata dan

seharusnya seorang pemimpin apabila akan memberikan pengampunaan harus

sesuai dengan keadaan yang tercermin saat itu.

D. Sejarah Pemberian Pengampunaan Dalam Islam.

Sejarah pemberian pengampunaan yang pernah diberikan oleh pemimpin baik

itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian pengampunan yang

dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan juga

pada masa pemerintahan Utsman. Yang semunaya akan dijabarkan lebih rinci

dibawah ini:

1. Mengenai Hukum Potong Tangan Yang Pernah Terjadi Pada Masa

Kepemimpinaan Umar.

Pada pemerintahan Umar yang dimana mengenai hukum potong

tangan terhadap orang yang melakukan pencurian pada musim paceklik.
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Karena maksud hanya untuk menghindari diri dari kematian atau

menyelamatkan diri, sehingga dia melakukan tindakan pencurian bukan

kerena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya.

Mengenai masalah ini para ulama fiqih sepakat bahwa tidak dipotong tangan

pencuri pada masa panceklik, karena dalam situasi ini darurat maka

membolehkan untuk mencapai harta orang lain untuk hajat, meskipun pada

saat itu hukum Islam tentang potong tangan untuk yang melakukan pencurian

sudah berlaku dan sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan

pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi

yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum hudud

itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak

boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.

Di akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan

Nejd mengalamai musim paceklik yang berat. Peristiwa ini terjadi pada

musim kemarau yang panjang. Hujan yang menjadi ukuran kehidupan

mereka, selama sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah

menjadi seperti abu.

Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan

terhadap pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong

tangan yang disebut dalam ushul fiqh dengan Al illat An Naqisbab

Dalam riwayat tersebut dapat di pahami, bahwa kebijaksanaan Umar

untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena ia
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memperhatikan subjek pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan

mendapatkan bahan makanan ketika itu. Sebagaimana di sebutkan fiqh

Umar: Siapa yang mencuri dalam keadaan darurat dibolehkan

menangguhkan hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat bagi

dirinya dan dibolehkan yang terlarang karena darurat. Hal ini disebutkan

pula di dalam Al-Qur’an:

َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ  َغُفوٌر رَِّحيمٌ هللاَفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

Artinya: “Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)

sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang”. (QS Al-Baqarah 173).

Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al-Khattab ada dua yang

bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh

kedalam kebinasaan dengan tidak diperbolehkannya makan. Kedua menjaga

harta orang lain dari teraniaya. Keduanya wajib di pelihara, karena kedua-

duanya termasuk aspek dharuriyat (primer).26

2. Pada Masa Kepemimpinan Ustman Pemberian Pengampunan Juga Pernah

Diberikan Oleh Utsman.

Bahwa pada masa pemerintahanya Utsman menciptakan kondisi yang

aman, tentram, dan juga makmur. Dalam riwayat yang sahih dinyatakan

26Desbayy, “Makalah Syariqoh (Pencurian)” (On-Line), tersedia di:
http://desbayy.blogspot.co.id/2015/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html, dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.



71

bahwa pada masa pemerintahan utsman juga tidak ada gangguan keamanaan

dari pihak musuh, kekayaan melimpah, hubungan antar masyarakat

harmonis, mereka diliputi  perasaan cinta, persaudaraan, dan persatuan serta

tidak ada rasa ketakutan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain

di berbagai penjuru negara Islam.

Indikasi lainnya ialah bahwa pintu rumah Utsman senantiasa terbuka

bagi rakyat, sehingga dia menerima para rakyat dan mendengarkan keluh

kesah yang sedang dirasakan oleh para rakyatnya. Ketika segolongan orang

mengadukan gubernurnya yang bertugas diprovinsi Kufah yang tidak lain

bernama Al-Walid bin Uqbah yang tidak lain ialah kerabat dari keluarga

Utsman, bahwa segerombolan orang tersebut berkata bahwa mereka

menyaksikannya sendiri bahwa gubernur Kufah pada saat itu sedang

meminum khamer. Lalu Utsman pun memberhentikan gubernur Kufah yang

telah meminum khamer dari masa jabatanya karena telah melanggar aturan

dan utsman juga hanya memberikan jatuhan hukuman yaitu hukuman

berupa pengasingan dari tempat tinggalnya dan pencompotan dari masa

jabatanya.27

27Khalid Kabir Allal, Kemelut Dimasa Ttsman Diterjemahkan oleh Abdulrrhim, (Solo: Zam-
sam, 2015), h. 81-81.
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BAB IV

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TENTANG HAK PREROGATIF PRESIDEN

DALAM PEMBERIAN GRASI

A. Hak Pemimpin dalam Pemberian Pengampunan Menurut Para Ahli

Para mujtahid memberikan dalil tentang pemaafan dalam perkara ta’zir

antara lain sabda rasullulah saw, berbunyi:

Artinya:“terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya”. (HR Muslim)
Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasullulah saw, lalu

berkata, saya bertemu dengan seorang perempuan lalu melakukan suatu

terhadapnya selain zina. Maka Rasullulah berkata, betul dan Rasullulah saw

membacakan kepadanya firman Allah SWT, yang berbunyi:

......نَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئات

Artinya:“…..sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk…..”. (QS Huud: 114)

Kedua dalil diatas meskipun dijadikan dalil oleh fuqoha, akan tetapi

tanpaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang berkaitan

dengan hak Allah SWT atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan

perorangan. Pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan itu

juga dapat menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam ta’zir yang berkitan

dengan Allah SWT sangat tergantung pada kemaslahatan, artinya bila ulil

‘amritidak dapat memberikan pemaafan. Sedangkan menurut imam Syafi’i

bahwa ta’zir hanya diperbolehkan diberi olehulil ‘amri tetapi hal tersebut



73

bukanlah suatu kewajiban. Oleh karena itu, dikalangan fuqoha terjadi perbedaan

pendapat. Satu pendapat menyatakan pemaafan itu tidak boleh bila jarimah ta’zir

nya berkaitan dengan hak Allah SWT, seperti meninggalkan shalat atau

menghina para sahabat, maka dalam kasus seperti ini si pelaku harus dijatuhi

hukuman ta’zir.

Ulama lain berpendapat pemaafan itu bisa saja diberikan kepada orang yang

tidak bisa melakukan kejahatan lagi (pengulangan) atau bagi orang-orang yang

tampak menyesal dan bertaubat dari kejahatan yang pernah dilakukannya,

apabila kita melihat alasan-alasan para fuqoha diatas sesungguhnya yang lebih

tepat menerima pemaafan dalam ta’zir haruslah atas dasar tuntutan

kemaslahatannya, karena pada dasarnya ta’zir itu harus sesuai dengan akidah.

Artinya: ”ta’zir itu tergantung kepada kemaslahatanya”
Disamping itu ta’zir yang berkaitan dengan hak adami hanya dapat

dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh ulil‘amri. Demikianlah

pendapat jumhur fuqoha. Pendapat yang terakhir penulis rasa sangat logis,

karena korban itulah yang punya hak. Adapun bila jarimah ta’zir nya berkaitan

dengan hak campuran antara perorangan dan jamaah, seperti percobaan

pembunuhan, maka bila korban telah memaafkan maka hanya tinggal satu hak

lagi yang perlu diselesaikan, yaitu hak jamaah. Artinya ulil ‘amri masih berhak

menghukumnya.

Karena perkara ta’zir , penetapan sanksi diserahkan kepada khalifah atau

pemimpin dan qhadi (sebagai wakil dari khalifah). Sehingga dalam pemberian
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pengampunan/pemaafan ataupun peringanan hukuman juga terdapat pada

khalifah. Dalam perkara yang dibenarkan adanya pengampunan, perlu

diperhatikan secara seksama bahwa hal tersebut dapat berlaku jika pada peroses

pengaduan kasus pada qadhi dan qhadi belum memutuskan hukumannya.

Adapun bila qhadi telah menjatuhkan ataupun memutuskan hukumn terhadap

sebuah kejahatan, maka tidak boleh ada pemaafan ataupun peringanan, kecuali

dalam perkara jinayat maka apabila sahibulhaq yang memberikan pemaafan.

Dan keputusan qhadi jika telah ditetapkan bersifat mengikat, maka qhadi tidak

boleh membatalkannya, mengganulirnya, mengubahnya, meringankannya atau

apapun secara mutlak, selama keputusan tersebut mengandung sanksi syar’i.

Para mujtahid juga sepakat bahwa dalam hal pemberian pengampunan (Al-

‘Afwu atau Al-Syafa’at) diperbolehkan meskipun jarimah yang berkaitan dengan

perkara hudud selama perkara tersebut belum diajukan kepengadilan untuk

disidangkan. Sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan kepada keterangan

hadis yang berkaitan dengan pencurian. Maka demikian pula dengan perkara

jarimah yang diancam dengan hukuman lain juga dapat diperkenankan

mendapatkan pemberian pengampunan. ketentuan pemberian pengampunan

kepada pelaku tindak pidana, telah banyak diperaktikan oleh sebagain para

sahabat nabi dan fuqoha. Mereka lebih menyukai untuk memberikan shafa’at

kepada pelaku tindak pidana tersebut, karena memberikan maaf merupakan

‘amaliyah yang dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang tersirat dalam

firmanya:
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Artinya:”jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”,

Dan nabi Muhammad saw juga bersabda, yang berbunyi:

Artinya:”dari Abdillah bin ‘Amr bin A’As bahwasannya Rasullulah saw
bersabda, saling memafkanlah dalam perkara hudud diantara kalian, karena jika
telah sampai kepadaku perkara hudud itu maka wajib atasku untuk
menegakannya”.(Abu Dauad Sulaiman bin Al-Asy’As Al-Sajistany, Sunan Abi Daud, Fi
Kitab Al-Hudud, hadis ke-4376, h. 816.)

Pemberian pengampunan kepada narapidana korupsi mendapat tanggapan

yang beragam dari berbagai pihak, diantaranya adalah,

Syathibi dalam Al-Muwafaqat mendengungkan sebuah pernyataan genial

bahwa seorang mujtahid diharuskan untuk melengkapi diri dengan pengetahuan

yang memadai menyangkut tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab sebagai

masyarakat awal yang menjadi sasaran wahyu. Pengetahuan tentang konteks

tentu bukan untuk konteks itu sendiri, melainkan untuk menimba dan

memperoleh prinsip-prinsip dasar Islam atau yang dikenal dengan istilah

maqashid al-syari’ah. Begitu maqashid al-syari’ah sudah dicapai, maka teks

harus segera dilepaskan dari konteks kearabannya (dekontekstualisasi) untuk

kemudian dilakukan rekontekstualisasi. Yaitu, melabuhkan prinsip-prinsip dasar

Islam itu di tempat dan di belahan bumi non-Arab. Maka, kontekstualisasi,

dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi merupakan mekanisme kerja
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penafsiran sepanjang masa dalam khazanah ushul fikih. Yang dimaksud

maqashid al-syari’ah itu adalah keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, hikmah-

kebijaksanaan, dan cinta kasih. Maqashid inilah yang sejatinya menjadi sumber

inspirasi tatkala Al-Qur’an hendak melabuhkan ketentuan-ketentuan legal-

spesifik di lapangan. Dengan perkataan lain, maqashid al-syari’ah adalah

sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, termaksud sumber dari Al-

Qur’an itu sendiri. Oleh karena itu, sekiranya ditemukan sebuah teks agama baik

di dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadîts (apalagi di dalam tafsir dan fikih) yang

tidak lagi menyuarakan maqashid Al-syari’ah, maka ia batal atau dapat

dibatalkan demi logika maqashid Al-syari’ah itu.”

Yusuf Qardhawi menamakan kelompok liberal sebagai neo-Mu‘atthilah

(orang yang mengabaikan nash Al-Qur’an dan Hadîts). Menurutnya, kelompok

ini telah menyalahgunakan maqashid Al-Syar‘iyyah (objektif syariat) dengan

menjadikannya sebagai dalih (pretensi) untuk lepas landas dari ikatan nash Al-

Qur’an yang oleh para ulama dikategorikan valid dalam hal transmisi (Qath‘i Al-

Wurûd), dan juga valid maknanya (Qath‘i Al-dilâlah).10 Ungkapan Qardhawi ini

telah terbukti kebenarannya, karena dengan “memlintir” konsep tersebut

akhirnya kaum liberal mencibir dan menolak hukum hudûd, qishâsh,, waris, dan

seterusnya.

Ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin dia berpendapat bahwa

Pemberian grasi dan remisi untuk koruptor sangat melukai hati rakyat, sebab

korupsi adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara. Memang remisi itu hak
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negara termasuk juga pemberian grasi, namun khusus untuk terpidana korupsi

memang ada kepekaan tersendiri dari masyarakat. Karena rakyat menganggap

korupsi merupakan kejahatan terhadap negara dan bahkan termasuk kejahatan

terhadap rakyat. Maka, persepsi dan suasana kebatinan rakyat seperti itulah yang

seyogyanya dipertimbangkan oleh pemerintah, untuk tidak memberikan grasi

atau remisi yang berlebihan.

Penulis berpendapat bahwa pemberian pemaafan yang diberikan oleh

pemimpin pada dasarnya boleh asalkan tujuan utama dalam pemeberian

pemaafan dalam hal ta’zir itu harus berdasarkan kemaslahatannyakarena pada

dasarny ta’zir itu harus sesuai dengan akidah.

B. Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Narapidana

Korupsi Menurut Fikih Siyasah

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas dasar hukum tidak

mendasarkan atas kekuasaan belaka, yakni segala kewenangan dan tindakan

pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain harus dilandasi oleh hukum

dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.1Yang mana pokok-

pokok pikiran tersebut merupakan pancaran dari dasar falsafah negara Pancasila

yaitu sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia”.

1 C.S.T Kansil.,Op,Cit., h. 177
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Hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden telah diatur di dalam undang-

undang dasar 1945 dan undang-undang No 22 Tahun 2002 yang telah mengalami

perubahan menjadi undang-undang No 5 Tahun 2010 tentang grasi. Yang

dimana grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,

atau penghapusan pelaksanan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh

Presiden. Dan pemberian grasi pada dasarnya bertujuan memberikan ampunan

juga mengkoreksi pelaksanan hukuman sebagai hasil putusan hakim. Mengingat

bahwa alat koreksi semacam ini bukanlah wewenang sembarang orang

melainkan wewenang kepala negara. Maka hanya dengan grasi seorang kepala

negara untuk dapat mencapuri pekerjaan peradilan yakni dengan dapat merubah

atau meniadakan pelaksanan hukuman atas hasil putusan pengadilan atau hakim.

Pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang

diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang dasar negara republik

Indonesia bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan dari Mahkamah Agung.2 Menurut undang-undang No 5 Tahun

2010 menyebutkan bahwa‚ Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Adapun alasan-alasan pemberian grasi berdasarkan faktor internal yang

terdapat dalam diri pribadi terpidana sebagai berikut:

a. Kepentingan keluarga dari terpidana.

2Maruar Siahaan., Op.Cit., h. 30.
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b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat.

c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Permasyarakatan dan

memperlihatkan keinsyaffan atas kesalahannya.

Sedangkan di dalam fikih siyasah sendiri tidak dijelaskan dan tidak diatur

secara mendetail tentang pemberian pengampunan tetapi pada dasarnya fikih

siyasah sendiri adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkanya

dan Allah tidak memwahyukan semua persoalan manusia secara terperinci atau

mendetail. Tetapi pengampunan diatur dan dijelaskan secara terperinci di dalam

hukum pidana Islam yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan

mempunyai dua macam, yakni pertama pengampunan yang diberikan dari pihak

keluarga atau wali dari korban, dan yang kedua pengampunan yang diberikan

oleh kepala negara karena konsekunsi keduduannya sebagai kepaal negara.

Pada dasarnya kepala negara memiliki hak yang harus dipatuhi oleh

masyarakat yang dipimpinya, yaitu pertama hak untuk dipatuhi maksudnya ialah

bahwa setiap masyarakat wajib patuh atas perintahnya, kebijakannya atau

keputusan yang telah diambil oleh presiden tersebut tetapi dengan syarat bahwa

perintah atau keputusan  tersebut harus sesuai dan sejalan dengan syariat islam

atau ajaran agama Islam tetapi apabila perintah, kebijakan atau keputusan

tersebut berlainan dengan ajaran agama Islam maka masyarakat tidak

diwajibkanya untuk mengikuti semua perintahnya dan bahkan masyarakat atau
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warga negara yang dipimpin itu wajib memberikan nasihat dan masukan

kepadanya secara lembut, baik, hikmah dan mau’izhah, dan hak yang kedua

ialah warga Negara harus loyal dan mendukung presiden atau kepala Negara

karena presiden dan warga negara yang dipimpinya harus berkerjasama dan

bersinergi dalam setiap hal yang bisa menciptakan kemajuan, kebaikan dan

kemakmuran dalam semua bidang dan kemakmuran dalam semua bidang.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ulasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak prerogatif yang dimiliki oleh presien telah diatur di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2002 yang telah

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 2010 tentang

Grasi. Yang dimana grasi adalah pengampunan berupa perubahan,

peringanaan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada

terpidana yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan dari

Mahkamah Agung.

2. Pengampunan diatur dan dijelaskan secara terprinci di dalam hukum pidana

Islam yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan mempunyai

dua macam, yakni pertama pengampunan yang diberikan oleh pihak

keluarga atau wali korban pada kasus jarimah qishos, dan yang kedua

pengampunan yang diberikan oleh kepala Negara karena konsekuensi

kedudukannya sebagai kepala Negara. Perlu di ingat bahwa dalam perkara

yang dibenarkan adanya pengampunan pada perkara Ta’zir.
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B. Saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran-

sarn yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, yaitu :

1. Perlu adanya regulasi dan pengawasan yang tegas dalam memuat pasal dan

ayat yang ada dalam undang-undang grasi saat ini yang berlaku, terutama

mengenai kewenangan presiden yang begitu besar dalam pemberian grasi

yang dalam undang-undang tentang grasi tanpa pencantuman jenis dan tindak

pidana apa saja yang bisa mengajukan grasi, Sekalipun dengan adanya

katagori hukum yang telah mengindetifikasi pidana berat.

2. Seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pemberian

pengampunan harus berasaskan atas prisip kemaslahatan umat seperti yang

tertuang pada konsep Fiqh Siyasah.
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