
ABSTRAK 
 

Grasi Presiden, dalam Konstitusi Republik Indonesia, memang mengakomodir seorang 
presiden untuk memberikan grasi kepada siapa saja yang sedang menjalani hukuman 
penjara di Negara ini. Grasi tersebut, bias dalam bentuk pembebasan, pengurungan 
masahukuman. Ada Pokoknya grasi merupakan hak preogatif presiden yang dijamin oleh 
konstitusi. Namun tampak nya juga konstitusi tidak memberikan batasan koridor dalam 
kondisi apa, suasana bagaimana, serta persyaratan apa yang harus ditempuh, sehingga 
presiden dimungkin kan untuk memberikan grasi. 
Konstitusi kita tidak menjabarkan secara rinci semua itu. Sehingga bisa ditafsirkan kalau 
grasi merupakan kehendak subjektif presiden, tidak terikat oleh kaidah kaidah 
pertimbangan apapun, baik kaidah pertimbangan hukum maupun kaidah pertimbangan 
sosiologis yang artinya tergantung dari kondisi presiden mau atau tidaknya  dalam 
memberikan grasi kepada terpidana, baik terpidana mati maupun terpidana penjara. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisa tentang kekuasaan Presiden 
untuk memberiakan grasi.  
Untuk mengkaji kontrol atas kekuasaan presiden dalam pemberian grasi dari hasil 
penelitian dan analisi statute approach dan conceptual approach, menunjukan bahwa 
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. 
Bahwa presiden memiliki kekuasaan dalam bidang yudisil untuk memberikan grasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal l4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden 
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperlihatkan pertimbangan Mahkamah 
Agung’’ sedangkan kontrol terhadap pengambilan grasi dapat dilakukan dua tahap, 
Kontrol yang pertama dilakukan setelah putusan grasi keluar yang dilakukan pengadilan 
tata usaha Negara (PTUN). Warga Negara yang merasa dirugikan karena terbitnya suatu 
Keputusan Tata Usaha Negara (konkrit ,individual, danfinal) dapat menggugat keputusan 
tersebut untuk diadili oleh pengadilan. Kontrol kedua yaitu Sebelum Pengambilan 
Keputusan, Pengawasan yang kedua ditujukan terhadap pelaksanaan hak hak prerogative 
yang diberikan oleh UUD RI Tahun 1945 kepada Presiden sebagai Kepala Negara. 
Karena keputusan Presiden di sini mewakili kepentingan Indonesia sebagai sebuah 
negara, Kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan oleh cabang 
kekuasaan lain, yaitu kekuasaan legislative atau kekuasaan yudisil. 
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