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RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 
TAHUN 2002 TENTANG GRASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang :   a. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 

dalam perjalanannya sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta 
kepastian hukum; 

 b. bahwa permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum 
dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) tahun yang 
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 
tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan hukum untuk 
penyelesaian permohonan tersebut; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2002 tentang Grasi; 

Mengingat   :  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 20  Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4234); 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG 
GRASI. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4234) diubah sebagai  berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 

seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan 
permohonan grasi kepada Presiden. 

(2) 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. 

(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat diajukan 1(satu) kali. 

 
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6A 
Demi kepentingan hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dapat mengajukan permohonan grasi karena 
jabatan. 
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3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menambah 3 (tiga) ayat 
yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga seluruhnya 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. 

(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan 
grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), terpidana mati atau keluarganya tidak 
mengajukan grasi maka Ketua Pengadilan yang 
memutus perkara pada tingkat pertama dapat 
mengajukan permohonan grasi karena jabatan. 

(5) Permohonan grasi karena jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 
14 (empat belas) hari. 

 
4. Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 15A 
(1) Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimasuk dalam 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang 
Grasi diperpanjang 4 (empat) tahun terhitung sejak 
tanggal 22 Oktober 2004. 

(2) Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang 
Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 
2008. 

(3) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan 
permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2002 tentang Grasi, sejak berlakunya Undang-
Undang ini, diberlakukan ketentuan sebagaimana 
dimaksud  dalam Undang-Undang ini. 
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Pasal II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal … 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal … 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 
 
 
 HAMID AWALUDIN 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
 
 
 
 
 
 

http://www.Legalitas.Org


www.Legalitas.Org

www.le
ga

lita
s.o

rg

www.le
ga

lita
s.o

rg

 5 

RANCANGAN 
PENJELASAN 

ATAS 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2002 TENTANG GRASI 

 
I.  UMUM 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, 

permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan 
Grasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, 
tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk 
menyelesaikan semua  permohonan grasi yang diajukan, sehingga terdapat 
kekosongan hukum terhadap penyelesaian grasi setelah tanggal 22 Oktober 
2004.  

Dengan demikian tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut perlu 
diperpanjang selama 4 (empat) tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
perubahan jangka waktu penyelesaian permohonan grasi.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak 
memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana 
mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi/pelaksanaan 
pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. 
Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan 
permohonan grasi bagi terpidana mati. 

Memperhatikan pelaksanaan pidana mati yang pada dasarnya 
menyangkut penghilangan nyawa manusia perlu menghidupkan kembali 
lembaga pengajuan grasi karena jabatan yang dimaksudkan sebagai 
langkah antisipasi dari kemungkinan terpidana atau kuasa hukum atau 
keluarga terpidana mati yang tidak mengajukan permohonan grasi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 
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II.  PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I 

 Angka 1 
Pasal 2 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan 
permohonan grasi dan menghindari pengaturan 
diskriminatif. 
 

Angka 2 
Pasal 6A 

Yang dimaksud dengan “kepentingan hukum” 
misalnya tindak pidana yang patut 
dihormati/dilindungi (tindak pidana yang berlatar 
belakang politik). 

 
Angka 3 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

 
Angka 4 

Pasal 15A 
Dengan ketentuan ini maka perpanjangan waktu 
penyelesaian permohonan grasi yang belum dapat 
diselesaikan yang diajukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan 
Grasi menjadi 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 
22 Oktober 2002 sampai dengan  tanggal 22 Oktober 
2008. 
 

Pasal II 
Cukup jelas. 

 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … 
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