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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan, biasanya 

setelah melalui proses pemeriksaan dan pemutusan perkaranya, akan merasa 

kurang tepat, kurang adil sehingga menimbulkan rasa kurang puas. 

meskipun dalam memutus suatu perkara hakim telah mempertimbangkan 

dengan semasak-masaknya, yang melandasi keyakinannya untuk memutus 

perkara: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 

1945, memberikan kesempatan dan keleluasan kepada pencari keadilan 

untuk berdasarkan hukum dan melalui saluran hukum yang benar berusaha 

atau berupaya mengajukan rasa tidak/kurang puas atas putusan hakim 

tersebut dengan memohon untuk diuji kembali, upaya inilah yang dalam 

hukum disebut sebagai “UPAYA HUKUM” 

Upaya hukum  adalah “hak  terdakwa atau penuntut umum untuk 

tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding 

atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan 

kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini “ (Pasal  

1 butir 12 KUHAP). 

KUHAP juga mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang 

tercantum dalam Bab XVIII Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali 

Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Berkekuatan Hukum Tetap.   
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Peninjauan kembali putusan adalah upaya hukum peninjauan 

kembali, dalam arti ia hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dasar hukumnya yaitu dalam 

Pasal  23 UU No. 4 tahun 2004  yang telah dirubah dalam Pasal  24 UU No. 

48 tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa ; 

“terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan 

kembali kepada MA, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang 

ditentukan oleh undang-undang.” 

Upaya hukum luar biasa mengenai peninjauan kembali terhadap 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti 

yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP ini yaitu.  Bahwa terhadap 

putus an pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali 

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli 

warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada 

Mahkamah Agung dengan memperhatikan Pasal 263 ayat 1 KUHAP.1 

Kemajuan zaman sekarang ini yang berkembang dengan pesat dan 

mengakibatkan berbagai macam perilaku manusia sehingga diperlukan satu 

perangkat hukum yang dapat mengatur dan dapat mencegah tindak 

kejahatan dan pelanggaran  pidana, yang oleh karenanya harus ada kepastian 

hukum agar tercipta keadilan di bidang hukum bagi semua masyarakat.  

                                                 
1 M. Yahya Harahap, 2006,  Pembahasan Permasalajhan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan 
siding Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta :Sinar Grafika, 
hal. 614 
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Salah satu masalah hukum yang akhir-akhir ini dipermasalahkan 

adalah masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini 

dinilai oleh berbagai kalangan masih belum memiliki kepastian dalam 

prakteknya sehingga menimbulkan kebingungan di dalam berpraktek 

Hukum Acara Pidana. 

Alasan  dari Jaksa Penuntut Umum mengenai segi  formalnya dapat 

mengajukan Peninjauan Kembali yaitu Hak Jaksa Penuntut 

Umum/Kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu 

kapasitasnya  sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan 

kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan 

demikian permintaan peninjauan kembali ini  bukan karena kepentingan 

pribadi jaksa penuntut umum atau lembaga kejaksaan  tetapi untuk 

kepentingan umum/negara. Dan yang dimaksud kepentingan umum menurut 

penjelasan  Pasal 49 UU No 5/1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara  

yaitu: kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat 

bersama dan  atau kepentingan pembangunan, sesuai  dengan peraturan 

perundang-undangan yang  berlaku.2  

Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak 

jaksa  mengajukan permintaan peninjauan kembali, perlu adanya suatu 

tindakan hukum  untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/ kejaksaan 

mengajukan Peninjauan  kembali. Dasar dari jaksa dalam mengajukan 

permintaan peninjauan kembali yaitu: 

                                                 
2 Ibid, hal. 615 
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1. Pasal 24 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

Pasal 24 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman,   mengatakan peninjauan kembali dapat diuraikan kepada 

Mahkamah  Agung terhadap putusan yang telah  memperoleh kekuatan 

hukum tetap terhadap perkara pidana atau perdata oleh pihak yang 

berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini dalam perkara pidana 

yaitu tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum disatu pihak dan terpidana 

dipihak lain. 

2. Pasal 263 ayat 1 KUHAP.  

Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan  

bahwa Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan berhak untuk mengajukan 

permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang 

jelas pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk 

melaksanakan hal tersebut. Dan wajar apabila permintaan peninjauan 

kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 

oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan karena putusan tersebut 

sudah menguntungkan bagi terpidana. Maka demi tegaknya hukum dan 

keadilan  terhadap putusan Pengadilan yang dikecualikan tersebut 

(putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut) adalah 

menjadi hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk mengajukan 

peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang 

terdapat alasan yang cukup sebagaimana diatur Pasal 263  ayat 2 

KUHAP.  
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3. Pasal 263 ayat 3 KUHAP menyatakan:  

“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Pasal 

263 ayat 3 KUHAP terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila 

dalam suatu putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah 

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” 

Maka berdasarkan hal tersebut tidak mungkin terpidana atau ahli 

warisnya menggunakan Pasal 263 ayat 3 KUHAP ini sebagai dasar 

untuk mengajukan peninjauan kembali dikarenakan tidak akan 

menguntungkan bagi dirinya siterpidana sendiri. Dengan demikian 

pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersendiri dan 

untuk siapa pasal ini dimuat dan pengaturannya maka jawaban yang 

paling tepat tiada yang lain kecuali untuk Jaksa Penuntut Umum sebagai 

pihak yang berkepentingan diluar terpidana atau ahli warisnya. 

Kesimpulan ini diperkuat oleh pendapat A.Hamzah dalam bukunya 

Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana yang mengatakan kurang adil 

apabila dalam keputusan itu Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hak 

dan wewenang mengajukan permintaan peninjauan kembali. Lagi pula 

dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) 

yaitu dalam Reglement Op De Straf  Vordering dan Peraturan 

Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1980 terdapat ketentuan bahwa yang 

harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah  Jaksa Agung 
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terpidana atau  pihak  yang  berkepentingan.3 Pemikiran yang 

terkandung dalam perundang-undangan yang lama tersebut tetap 

menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan 

KUHAP sehingga seyogyanya apabila permintaan peninjauan kembali 

dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.  

Dengan demikian bahwa putusan bebas di sini bisa juga didasarkan 

atas penilaian, bahwa  kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh 

keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat 

dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh 

apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.  

Atas dasar latar belakang di atas itulah maka penulis mengangkat 

menjadi penelitian dengan judul : “Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

Terhadap Putusan Bebas”.   

 

B. Pembatasan Masalah  

Penulis hanya akan melakukan penelitian dan pembahasan masalah 

sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai Upaya Hukum  Peninjauan 

Kembali  Terhadap Putusan Bebas”. 

C. Perumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian, dirumuskan sebagai berikut:  

1. Siapakah  yang berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali terhadap putusan bebas ? 

                                                 
3 A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, 
Jakarta, h. 4. 
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2. Bagaimana pandangan pakar hukum tentang praktik pengajuan upaya 

hukum peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan 

bebas?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di 

atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Tujuan Obyektif : 

a. Untuk mengetahui pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas. 

b. Untuk mengetahui pandangan pakar hukum tentang praktek 

pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut 

Umum terhadap putusan bebas 

2. Tujuan Subyektif  

a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap 

penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah 

dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.  

b. Mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat 

berkembang sesuai dengan bidang penulis.  

c. Memperoleh data-data yang penulis pergunakan dalam penyusunan 

skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 

dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  
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E. Manfaat Hasil Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

ilmiah bagi ilmu hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang 

secara substansial lebih terfokus pada materi putusan hakim dalam perkara 

pidana dengan kualifikasi putusan bebas (vrijspraak) serta upaya hukum 

peninjauan kembali dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

a. Lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan 

ilmu yang diperoleh.  

b. Mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk dapat 

memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara mengatasi masalah 

tersebut.  

c. Memberikan bahan masukan bagi pemerintah untuk menata atau 

mengambil kebijakan yang lebih baik mengenai upaya hukum 

peninjauan kembali terhadap putusan bebas.  

 
F. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan KUHAP, upaya hukum pada pokoknya adalah untuk 

memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan  
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untuk kesatuan dalam peradilan.4 Dalam pengertian yang hampir sama, 

menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa upaya hukum adalah alat untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan hakim.5 

Tujuan upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah : 

1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan 
(operasi yustitie). 

2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-
wenang dari hakim. 

3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan. 
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan 

keterangan-keterangan baru (novum).6 
 

Peninjauan kembali (herziening) sebagai upaya hukum luar biasa, 

mulai serius dibicarakan setelah munculnya kasus Sengkon Bin Yakin dan 

Karta alias Karung alias Encep Bin Salam. Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 

1980, peninjauan kembali terhadap perkara pidana ketika itu menjadi 

dimungkinkan, dengan ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal   9 

PERMA tersebut, dan setelah KUHAP lahir, ketentuan permintaan peninjauan 

kembali ditentukan Pasal  263 ayat (2) KUHAP. 

Dalam perkembangan ada diskursus tentang siapa pihak-pihak yang 

dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang sebelumnya hanya 

pihak terpidana pada perkembangannya Jaksa.  

 

 

                                                 
4 Anonim, 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 
Yayasan Pengayoman, Jakarta, h. 159 
5 Martiman Prodjohamidjojo, 1982, Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana, Nama Penerbit Tidak Ada, Jakarta, h. 144 
6 Joko Prakoso, 1987, Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP, Aksara Persada 
Indonesia, Jakarta, h. 53 
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G. Metode Penelitian  

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, 

yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara 

menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”7 

Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya 

hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas (vrijspraak) dalam 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji 

secara mendalam berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai 

eksistensinya terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian  

Rencana penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

normatif, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka.”8 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian 

hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai 

berikut: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 
b. Penelitian terhadap sistematik hukum. 

                                                 
7 Ronny Hanitijo Soemitro,  1990,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit: Ghalia 
Indonesia, Jakarta, hal: 58. 
8 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal: 13-14. 
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c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. 
d. Perbandingan hukum. 
e. Sejarah hukum.9 

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya 

dengan rencana penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni 

menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan 

perundang-undangan yang tergolong bahan hukum primer, dengan 

meneliti beberapa peraturan perundang-undangan. 

3. Data yang  Digunakan  

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari 

beberapa sumber bahan hukum, seperti: 

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan 

bebas (vrijspraak) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yakni: 

Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, diatur Pasal 263 ayat 1 KUHAP, 

bahwa terhadap putus an pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 

b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan 

                                                 
9 Ibid, hal: 14. 
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bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur tentang upaya hukum 

peninjauan kembali terhadap putusan bebas.   

c. Bahan hukum tersier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut 

seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian 

secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah 

tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam 

hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan 

upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas (vrijspraak) 

dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan 

inventarisasi dan pengelompokan bahan-bahan hukum ke dalam suatu 

sistim informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-

bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi 

dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 

5. Metode Analisis Data  

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik 

deskriptif  analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih 

dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut : 

a. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau 

posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum. 
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b. Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi, tepat 

atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap 

suatu pandangan, preposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, 

baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. 

c. Teknik interpretatif, yaitu menafsirkan dengan menggunakan teknik-

teknik penafsiran terhadap adanya norma kabur yang melandasi 

pemberlakuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

d. Teknik Argumentartif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-

alasan yang bersifat penalaran hukum. 

 

H. Sistematika Skripsi  

Sistematika penulisan hukum   ini sebagai berikut:  

BAB Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan Hukum. 

BAB  Tinjauan Pustakan, yang berisikan mengenai Tinjauan Umum 

Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia,  Upaya Hukum 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana, Putusan Bebas Murni 

(Zuivere Vrijspraak) Dan Putusan Bebas Tidak Murni (Onzuivere 
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Vrijspraak,) Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan 

Bebas (Vrijspraak). 

BAB  Hasil Penelitian dan Pembahasan, mendeskripsikan tentang  para 

pihak yang berhak mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap 

putusan bebas dan  Jaksa Penuntut Umum  Berhak untuk 

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan 

bebas. 

BAB  Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan 

berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil 

penelitian.  

 

 


