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Selasa, 15 Mei 2012, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 22G Tahun 2012 yang

mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun, Schapelle Leigh Corby, warga Negara Australia

yang tenar dengan sebutan ratu mariyuana. Grasi itu berupa pemotongan pidana selama 5 tahun. Corby

telah menjalani pidana sejak 2004 sehingga dengan pemotongan itu dia dapat mengajukan pembebasan

bersyarat pada 3 September 2012, karena telah menjalani 2/3 dari masa hukuman sesuai dengan

ketentuan PP Nomor  32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006.

Keputusan itupun melahirkan polemik dan menambah kritik terhadap pemerintahan SBY setelah

kekalahannya di PTUN terkait dengan pemberhentian terpidana Gubernur Bengkulu. Pemerintah dinilai

tidak peka terhadap perasaan keadilan masyarakat yang banyak diciderai oleh peredaran dan

penyalahgunaan narkotika, serta tidak konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap

kejahatan narkotika.

Kritik terhadap keputusan tersebut disampaikan oleh beberapa ahli hukum dan kelompok

masyarakat yang selama ini concern terhadap pemberantasan kejahatan narkotika. Di sebuah media,

ahli hukum pidana Romly Atmasasmita menyatakan bahwa kejahatan narkotika tidak pantas diberi

pengurangan masa hukuman. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius yang bersifat

transnasional dan terorganisasi. Atmasasmita menyatakan bahwa kejahatan narkotika sebagai kejahatan

berat pelakunya tidak perlu diberi grasi sesuai dengan politik hukum Undang-undang Narkotika dan

Konvensi PBB.

Bahkan, Gerakan Nasional Antinarkotik (Granat) telah berencana menggugat keputusan

Presiden dimaksud ke PTUN. Pemberian grasi kepada Corby dinilai bertentangan dengan asas

pengelolaan pemerintahan yang baik dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Grasi itu

dikhawatirkan menjadi preseden buruk dan berdampak terhadap terpidana narkotik lainnya.



Dalam negara demokrasi, polemik terhadap keputusan Presiden adalah hal yang biasa dan justru

diperlukan sebagai sarana kontrol sekaligus pembelajaran baik bagi penyelenggara negara maupun bagi

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan pandangan jernih dan berimbang

berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Tentang Grasi

Grasi merupakan pengampunan dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan, atau

penghapusan pelaksanaan hukuman yang diberikan oleh Presiden. Grasi bukan merupakan bentuk

campur tangan Presiden terhadap putusan pengadilan karena tidak menghilangkan kesalahan dan juga

bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang selanjutnya diatur dalam UU Nomor

22 Tahun 2002, Presiden memiliki wewenang memberi Grasi setelah memperhatikan pertimbangan MA.

Wewenang ini berasal dari hak yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang pada

umumnya juga dimiliki oleh kepala negara di negara-negara lain. Hak ini bersifat eksklusif sehingga

disebut sebagai hak prerogatif dan oleh karena itu pula pertimbangan MA tidak bersifat mengikat

walaupun dari sisi prosedural tetap harus dilalui.

UU Grasi tidak menentukan terpidana kejahatan apa yang dapat atau tidak dapat diberikan grasi

sehingga pada prinsipnya semua terpidana dapat diberikan grasi. UU Grasi juga tidak menentukan

menentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pemohon untuk mengajukan grasi ataupun

alasan bagi Presiden untuk mengabulkan permohonan itu. Hal ini berbeda dengan remisi yang diberikan

berdasarkan perilaku terpidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan PP

Nomor 32 Tahun 199 yang telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006, remisi dapat ditambah

apabila terpidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau

kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan. Bahkan

ketentuan Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2006 juga menyatakan bahwa terhadap terpidana

narkotika dapat diberikan remisi apabila berkelakukan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana.

Pada praktiknya, alasan permohonan dan pemberian grasi tidak jauh berbeda dengan alasan

pemberian remisi, yaitu kondisi dan perilaku terpidana. Kondisi terpidana merupakan alasan yang

bersifat kemanusiaan, yaitu kesehatan terpidana baik fisik maupun mental. Sedangkan alasan perilaku

adalah perubahan sikap dan tingkah laku terpidana ke arah yang positif. Hal ini sesuai dengan paradigma

pemidaan yang lebih mengedepankan pemasyarakaratan dibanding penghukuman.



Grasi terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Kejahatan Serius

Kejahatan Narkotika baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional telah

dikategorikan sebagai kejahatan serius karena dampaknya yang besar dan meluas terhadap tatanan dan

perkembangan masyarakat. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic

in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988, dan United Nations Convention Against

Transnational Organized Crime, 2000. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedua konvensi tersebut

telah dibentuk UU Nomor 55 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua konvensi internasional di atas serta hukum nasional mengandung politik hukum

pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius yang bersifat nasional

dan terorganisasi. Kenvensi PBB berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang definisi, kerja sama,

dan prinsip-prinsip pokok yang harus diikuti dan diterjemahkan ke dalam hukum nasional oleh negara

peserta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika dan kejahatan

transnasional yang terorganisasi lainnya.

Terkait dengan pemberian grasi atau pengampunan kedua konvensi tersebut memang

mengandung politik hukum pengetatan dengan memperhatikan sifat merusak dari kejahatan narkotika.

Di dalam Artikel 3 Paragraf 7 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and

Psychotropic Substance disebutkan “the parties shall, ensure that their courts or other competent

authorities bear in mind the serious nature of the offence enumerated in paragragh I of this article and

the circumstances enumerated in paragragp 5 of this article when considering the eventuality of early

release or parole of persons convicted of such offences”. Senada dengan ketentuan itu, Article 11

Paragraf 4 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime menyatakan “Each State

Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the

offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of

persons convicted of such offences.”

Politik hukum pengetatan pemberian pengampunan di dalam kedua konvensi PBB tersebut

tentu tidak dapat dimaknai sebagai pelarangan pemberian pengampunan dalam bentuk grasi. Demikian

pula dalam UU Narkotika tidak ada larangan pemberian grasi kepada terpidana narkotika. Oleh karena

itu, Presiden tetap memiliki hak untuk memberikan grasi. Agar grasi tidak menabrak politik hukum yang

dianut, tentu harus dilandasi oleh pertimbangan dan argumentasi yang mampu mengesampingkan sifat

serius dari tindak pidana narkotika itu sendiri.



Perlu Penjelasan

Keputusan pemberian grasi kepada Corby memang tidak melanggar aturan hukum, karena

dilakukan sesuai dengan prosedur berdasarkan permohonan dan telah mendapatkan pertimbangan dari

MA. Dari sisi substansi keputusan itu pun tidak menabrak aturan hukum karena tidak ada larangan

memberikan pengampunan kepada terpidana narkotika sebagai kejahatan serius yang bersifat

transnasional dan terorganisasi. Oleh karena itu polemik ini dapat dipastikan tidak akan berkelanjutan

hingga membuka kemungkinan impeachment karena tuduhan melanggar undang-undang. Kemungkinan

terburuk hanyalah pembatalan grasi jika benar keputusan Presiden itu digugat di PTUN yang tentu saja

harus melalui pemeriksaan persidangan dan adu argumentasi hukum seperti apakah Presiden pada saat

mengeluarkan keputusan pemberian grasi dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara,

apakah pemohon yang bukan obyek keputusan memang dirugikan, hingga apakah keputusan itu secara

nalar wajar memang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun opini bahwa Presiden tidak konsisten tidak dapat dihindari karena di satu sisi

menyatakan perang terhadap narkotika tetapi di sisi lain memberikan potongan hukuman bagi

terpidana narkotika. Opini ini hanya dapat ditangkis dengan penjelasan transparan fakta dan

argumentasi yang melatari keputusan pemberian grasi itu. Presiden harus menjelaskan kondisi

kesehatan Corby yang sebenarnya sehingga atas dasar rasa kemanusiaan harus diberikan grasi.

Kalaupun pemberian grasi adalah bagian dari diplomasi internasional, setidaknya dengan Australia,

pemerintah tidak perlu mengingkarinya. Justru harus dijelaskan potret besar dan manfaat yang akan

diperoleh dari keputusan itu bagi bangsa Indonesia. Hanya dengan demikian publik dapat diyakinkan

bahwa keputusan itu lahir dari pertimbangan saksama yang cukup kuat untuk mengalahkan sifat serius

kejahatan narkotika.

Jika tidak ada penjelasan itu, ada dua kemungkinan. Pertama, keputusan itu memang lahir tanpa

memperhatikan aspek kejahatan narkotika dan tanpa memperkirakan dampak sosialnya. Atau kedua,

Presiden dan para pembantunya memang peragu sehingga tidak memiliki kepercayaan diri

mempertahankan keputusan yang telah diambil.


