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KAJIAN YURIDIS UPAYA PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI 

TERHADAP ASAS LITIS FINIRI OPORTET DALAM PERKARA PIDANA 

 

Abstrak 

Peninjauan kembali pada dasarnya adalah upaya hukum luar biasa yang disediakan untuk 

semata-mata melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban dalam 

rangka mencari kebenaran materiil. Perkembangan selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah  

Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP, bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 karena membatasi PK oleh terdakwa hanya sekali. Mahkamah Agung 

sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menentukan sikapnya dengan 

mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014.Salah satu pertimbangan MA dalam mengeluarkan 

SEMA tersebut adalah berkaitan dengan salah satu asas hukum pidana yakni  asas litis finiri 

oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya berkaitan dengan kepastian hukum. Dengan 

adanya putusan MK tersebut, maka upaya PK dapat dilakukan lebih dari sekali, dan akan 

membuat proses persidangan yang tidak kunjung selesai dan tidak sesuai dengan asas litis 

finiri oportet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aturan hukum yang 

mengatur mengenai proses peninjauan kembali (PK) berdasarkan  KUHAP dan untuk 

menjelaskan implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum 

peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka (library research), yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum 

kepustakaan.  

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Upaya Hukum PK, Asas Litis Finiri Oportet, Perkara 

Pidana  

 Abstract  

Basically, a review is an extraordinary remedy provided to protect the interests of the 

convicted person, not the interests of the state or the victim in order to seek material truth. 

Further developments, the Panel of Judges of the Constitutional Court stated that Article 268 

paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, is contrary to 

the 1945 Constitution because it limits PK by the defendant only once. The Supreme Court as 

one of the highest judicial institutions in Indonesia determined its position by issuing SEMA 

No. 7 of 2014. One of the considerations of the Supreme Court in issuing the SEMA is 

related to one of the principles of criminal law, namely the principle of litis finiri oportet, 

namely that every case must be ultimately related to legal certainty. With the decision of the 

Constitutional Court, PK efforts can be done more than once, and will make the trial process 

that is not finished and not in accordance with the principle of opportunistic litis finiri. The 

purpose of this study was to describe the legal rules governing the process of review (PK) 

based on the Criminal Procedure Code and to explain the implications of the Constitutional 

Court Decision Number 34 / PUU-XI / 2013 on legal remedies more than once in criminal 

procedural law. In this study the author uses normative legal research methods that are 

carried out by examining library materials (library research), which is a legal research 

conducted by examining library material or secondary data or called library law research.  

Keywords: Review, PK Law Efforts, Finiri Oportet Litis Principle, Criminal Case 

 

1. PENDAHULUAN 

Peninjauan kembali pada dasarnya adalah upaya hukum luar biasa yang disediakan 

untuk semata-mata melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau 
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korban dalam rangka mencari kebenaran materiil. “Peninjauan Kembali yang disingkat 

PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh 

penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak 

dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap 

putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan 

yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan”. 

 “Pasal 263 (1) KUHAP menentukan bahwa PK boleh diajukan oleh terpidana atau 

ahli warisnya. Diperbolehkanya pengajuan PK terhadap putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan tanpa syarat atau kondisi. Di dalam Pasal 

263 ayat (2) mesyaratkan, PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah 

Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan 

hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah 

diungkapkan dalam persidangan.“ Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali, 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No. 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: (1) Terhadap 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang 

bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila 

terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang; (2) Terhadap 

putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.” 

Demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan PK maka, pada pasal 268 ayat (3) 

KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan PK atas suatu putusan hanya dapat 

dilakukan satu kali saja”. Perkembangan selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 

karena membatasi PK oleh terdakwa hanya sekali. “Hal ini dikarenakan demi 

melindungi kepentingan terpidana sendiri dalam memperoleh keadilan. Bahwa tujuan 

atau fungsi hukum di negara hukum adalah melindungi masyarakat, memberikan 

keadilan, dan memajukan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan pandangan tersebut, 

maka keadilan menjadi unsur yang penting dalam penyelesaian perkara pidana.” 

Namun, hilangnya kepastian hukum akibat berulangnya PK, membuat Mahkamah 

Agung memutuskan untuk menentukan sikap yang tegas. Mahkamah Agung sebagai 

salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menentukan sikapnya dengan 

mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 dengan berlandaskan pada Pasal 24 ayat (2) 

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Terhadap 
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putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, dan Pasal 66 

ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi 

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Salah satu 

pertimbangan MA dalam mengeluarkan SEMA tersebut adalah berkaitan dengan salah 

satu asas hukum pidana yakni  asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada 

akhirnya berkaitan dengan kepastian hukum. Dengan adanya putusan MK tersebut, 

maka upaya PK dapat dilakukan lebih dari sekali, dan akan membuat proses 

persidangan yang tidak kunjung selesai dan tidak sesuai dengan asas litis finiri oportet. 

Benturan pengaturan PK itu sendiri dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan 

dikhawatirkan akan menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menerapkan norma 

tentang PK.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur mengenai proses peninjauan 

kembali (PK) berdasarkan  KUHAP? 2. Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 

34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam 

hukum acara pidana? 

 

2. METODE  

“Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research), yang merupakan 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.” Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data sekunder. “Data sekunder merupakan data yang berupa 

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.”  

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi 

kepustakaan merupakan metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan 

yang ada, dilakukan dengan cara mencari membaca, mempelajari dan memahami data-

data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data 

dengan jalan mengkategorisasi bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, 

literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, yakni 

mengenai kajian yuridis upaya peninjauan kembali lebih dari satu kali terhadap asas 

litis finiri oportet dalam perkara pidana”. “Analisa data dilakukan secara kualitatif 

dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk 
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menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus 

atau individual”.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Aturan Hukum yang Mengatur Mengenai Proses Peninjauan Kembali (PK) 

Berdasarkan KUHAP 

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan 

putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka 

kemungkinan untuk mengajukan perlawanan”.  

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang merupakan 

pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu upaya banding dan 

kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan 

putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan 

baik oleh pihak terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum. “Peninjauan kembali 

dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, 

artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk 

menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga peninjauan kembali adalah 

suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan 

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” “Sebelum berlakunya KUHAP, 

belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”   

 “Berdasarkan pengaturan tersebut, telah jelas bahwa dalam hal ini jaksa penuntut 

umum tidak memiliki wewenang sama sekali dalam menngajukan permohonan 

peninjauan kembali. Salah satu dasar filosofisnya adalah bahwa upaya peninjauan 

kembali semata-mata diajukan adalah untuk melindungi kepentingan terpidana dan 

bukan pihak lain.” 

Namun  pada tahun 2013, keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan 

MK No. 34/PUU-XI/2013 yang mengatur pembaharuan yaitu di dalam ranah hukum 

acara pidana. Polemik ini bermula dalam Putusan PK tersebut yang dalam amarnya 

menyatakan bahwa “Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.”  

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan 

terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana 

yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru 

(novum) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim 

diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan 

karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi 

seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru 

(novum) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan 

waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak 

konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika 

negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. 

3.2 Implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Hukum Acara Pidana  

Di dalam pertimbangan hukum hakim, terkait dalil pemohon yang berkaitan dengan 

Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur PK hanya dapat dilakukan satu kali, 

Mahkamah berpendapat bahwa  upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis 

merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut 

Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya 

hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum 

karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam 

pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.  

“Pada kondisi yang demikian, kepastian dan ketertiban hukum akan terganggu. 

Pengadilan dan Mahkamah Agung berkali-kali akan memeriksa perkara-perkara yang 

sama. Oleh karena itu untuk menjawab keresahan akibat adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut dan demi mewujudkan kepastian hukum permohonan PK maka 

Mahkamah Agung berinisiatif memberikan petunjuk kepada pengadilan bawahannya 

dengan menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan 

Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.”  
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Disampaikan juga bahwa meskipun Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak serta 

merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan PK yang diatur dalam 

Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 

Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut. 

Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan PK dalam perkara 

pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Dengan demikian maka permohonan PK yang 

diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 

10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek 

perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain 

baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Selanjutnya bilamana terdapat 

permohonan PK yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, agar dengan penetapan 

Ketua Pengadilan tingkat Pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas 

perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. 

Berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, sangat nyata bahwa Mahkamah 

Agung secara filosofi hendak menegakkan kepastian hukum dalam konteks 

melaksanakan kekuasaan kehakimannya sehingga menetapkan PK perkara pidana 

(dalam suatu perkara yang sama) yang lebih dari 1 (satu) kali dinyatakan tidak dapat 

diterima. Pembatasan PK perkara pidana yang dikehendaki Mahkamah Agung ini untuk 

memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian akhir perkara pidana sehingga 

siapa pun tidak dengan mudah melakukan PK berkali-kali. Penekanan pada asas 

kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam 

masyarakat. 

“Selain itu secara yuridis bahwa terdapat aturan PK selain dari KUHAP yang 

notabene masih berlaku dan patut untuk dilaksanakan, secara sosiologis akibat PK lebih 

dari 1 (satu) kali menyebabkan masyarakat pencari keadilan tersandera dalam 

ketidakpastian karena selalu diliputi ketidak-tenangan atas upaya hukum PK kembali di 

kemudian hari. Semakin lama kondisi keterlambatan atas keadilan yang terjaminkan 

dalam putusan PK maka dalam hal ini pula keadilan itu sendiri teringkari. Sebagaimana 

adagium “justice delayed justice denied”. Dari sisi penyelenggara kekuasaan 

kehakiman, pengadilan atau Mahkamah Agung akan mengalami penumpukan perkara 

yang ujungnya dapat menghambat pelayanan keadilan substansial bagi perkara-perkara 

lain. Pada konteks landasan ideal meliputi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis inilah 
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Mahkamah Agung berorientasi mengembalikan “khittoh” PK sebagai upaya hukum 

“luar biasa” dan bukan peradilan tingkat keempat.” 

Berdasarkan hal tersebut, maka implikasi hadirnya  Putusan MK Nomor 34/PUU-

XI/2013 yang secara filosofis hendak menjunjung nilai keadilan di atas nilai kepastian 

hukum, namun dalam pelaksanaan oleh lembaga atau institusi penegak hukum lain 

dalam hal ini adalah Mahkamah Agung pasca keluarnya SEMA Nomor 7 tahun 2014 

merupakan aturan yang berlawanan dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. 

Seharusnya MA dalam menanggapi hadirnya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, 

mengeluarkan aturan yang tidak berlawanan namun lebih kepada sinkronisasi terhadap 

aturan hukum yang posisinya lebih tinggi yakni Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 

yang telah membatalkan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) 

KUHAP. Sehingga para pencari keadilan terutama masyarakat itu sendiri mendapatkan 

kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pelaksanaan aturan PK lebih dari sekali 

tersebut di lembaga peradilan itu sendiri.  

3.3 Upaya Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Dihubungkan 

dengan Asas Litis Finiri Oportet 

Menurut Mahkamah adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur UU seperti 

diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak dapat diterapkan membatasi pengajuan PK 

hanya satu kali. Sebab, pengajuan PK perkara pidana sangat terkait dengan HAM yang 

paling mendasar menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagipula, pengajuan 

PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain. Diakui Mahkamah dalam ilmu hukum terdapat salah satu asas yakni asas 

litis finiri oportet, yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Namun 

asas tersebut terkait dengan kepastian hukum. Keadilan dalam perkara pidana asas 

tersebut tidak dapat secara rigid diterapkan dengan hanya membolehkan upaya hukum 

PK terbatas satu kali. Terlebih di kemudian hari dimungkinkan munculnya bukti baru 

(novum).  

Secara umum di dalam penegakan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat 3 

unsur yang mesti diperhatikan di antaranya asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

juga keadilan dimana ketiga asas tersebut saling berkaitan tidak boleh ada asas yang 

saling meniadakan asas-asas yang lain atau bahkan saling bertentangan, namun 

sebaliknya ketiga asas tersebut harus saling seimbang dan selaras agar terwujud 

penegakan hukum yang maksimal yang menjiwai rasa dari masyarakat.  



8 

 

Asas kepastian hukum disebut oleh Gustav Radbruch merupakan salah satu dari 

tujuan hukum. Asas keadilan maupun kemanfaatan, kepastian hukum merupakan salah 

satu asas yang erat kaitannya dengan terjaminnya hak-hak yang dimiliki seseorang di 

depan hukum. “Kepastian hukum disebut merupakan kesesuaian secara yuridis 

normatif, baik dari sisi ketentuan ketentuan perundang-undangan maupun dari sisi 

putusan hakim. Asas kepastian hukum merupakan implementasi atau pelaksanaan dari 

tata kehidupan hukum yang konsisten, teratur dan jelas serta bebas dari pengaruh 

pengaruh atau keadaan yang sifatnya subyektif. Oleh sebab itu, kepastian hukum adalah 

sebagai salah satu wujud pencapaian hukum yang merupakan bagian sebagai upaya 

dalam mewujudkan keadilan itu sendiri.” Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa asas kepastian hukum mutlak penting dalam hal mencapai sesuatu yang ideal 

dan menjamin kepentingan para pihak, hak-hak para pihak sesuai dengan ketentuan 

yuridis normatif yang berlaku, dan tepat diwujudkan kepada masyarakat. 

“Bentuk nyata dari asas kepastian hukum adalah diwujudkan dalam bentuk norma-

norma yang dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum kepada 

masyarakat, yang dilakukan tanpa memandang status jenis kelamin suku marga dan lain 

sebagainya, sehingga kepastian hukum setiap warga negara inilah yang dapat dijamin 

akan adanya konsekuensi yuridis dan juga sanksi yang akan diterima apabila 

melakukan pelanggaran atau kejahatan dari perbuatan hukum yang telah 

dilakukannya.” 

 “Di dalam pertimbangan hukum hakim, terkait dalil pemohon yang berkaitan 

dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur PK hanya dapat dilakukan satu kali, 

Mahkamah berpendapat bahwa  upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis 

merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut 

Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya 

hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum 

karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam 

pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.”  

 “Tindakan Mahkamah Agung dengan membatasi upaya Peninjauan Kembali 

adalah untuk menunjukkan bahwa kepastian hukum bisa dicapai tanpa harus 

mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari sekali. Jika Peninjauan Kembali diajukan 

berkali-kali maka kredibilitas para penegak hukum akan dipertanyakan. Masyarakat 

akan berpikir bahwa hukum negara ini hanya sebuah ajang permainan dan tidak 
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terlaksana seperti yang tertulis dalam seluruh Undang- Undang maupun peraturan-

peraturan yang tersebar di segala media di negara Indonesia ini. Akan muncul anggapan 

bahwa hakim selama ini tidak memperhatikan secara detail kasus yang ditanganinya, 

jadi putusan yang dikeluarkan juga tidak berdasar dan hanya asal-asalan yang 

menimbulkan kekhilafan dan kekeliruan dari pihak hakim.” 

Berdasarkan hadirnya SEMA No. 7 tahun 2014 sebagai implikasi pasca Putusan 

MK, maka dalam rangka agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat 

pencari keadilan, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, maka sebaiknya MA 

melakukan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan PK, selain itu juga harus menarik 

kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan 

aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat mengganggu 

sistem peradilan. Kalaupun ini mebuat peraturan tambahan untuk memperlancar 

jalannya peradilan maka MA semestinya menuangkan dalam bentuk PERMA. 

“Hal lain yang dapat dilakukan MA dalam implementasi PK yang lebih dari sekali 

adalah dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Hal ini jika diperlu 

dituangkan dalam norma undang-undang yang mempertegas kembali bahwa meskipun 

PK boleh dilakukan lebih dari satu kali, tetapi setelah PK pertama, pengajuan PK 

selanjutnya tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini sejalan dengan asas litis 

finiri opotret yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Artinya secara kepastian hukum 

hal ini diperlukan meski masih terbuka ruang untuk mendapatkan keadilan setelah 

eksekusi dilaksanakan.” “Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali 

merupakan penerapan asas keadilan demi tercapainya rasa keadilan bagi terpidana atas 

kebenaran materiil dan menjaga HAM, sedangkan asas kepastian hukum digunakan 

sebagai suatu kepastian untuk mendapatkan keadilan, sehingga nantinya suatu perkara 

dirasa tidak akan ada akhirnya dan bertentangan dengan asas litest finiri oportet dan 

bagi yang berperkara akan merasa tidak tentram terus menerus (nemo debet bis vexari) 

khususnya perkara dengan terpidana mati.” 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penegakan hukum kasus pidana ke depan 

yang hingga sampai ke tingkat Peninjauan Kembali, agar dirasa tidak bertentangan 

dengan asas litis finiri oportet, dengan mengajukan PK lebih dari sekali, maka dalam 

rangka penyelesaian perkara, pihak Mahkamah Agung ke depan dapat melakukan 

pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme pengajuan novum beserta alasan-

alasan yang jelas, kemudian langkah lain yang perlu diperhatikan adalah dengan 

memaksimalkan proses pembuktian untuk mengungkap fakta-fakta hukum baik oleh 
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pihak penuntut umum maupun oleh terdakwa dari tingkat pemeriksaan di pengadilan 

sehingga hal tersebut dapat memaksimalkan sekaligus menyederhanakan proses 

peninjauan kembali yang dilakukan secara berulang-ulang dalam mencari keadilan dan 

kebenaran materiil. Putusan MK yang telah menegasikan salah satu Pasal yakni dalam 

Pasal 268 ayat (3) KUHAP perlu ditindaklanjuti ke tataran legislator dalam rangka 

melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan tersebut yang direvisi dalam UU tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang 

Proses Peninjauan Kembali. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, aturan hukum yang mengatur mengenai proses peninjauan kembali (PK) 

berdasarkan KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Terhadap 

putusan 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.” 

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur tentang syarat formil untuk 

mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Ketentuan 

Pasal 263 ayat (2) KUHAP berisi syarat materiil yang berbunyi Permintaan 

peninjauan kembali dilakukan atas dasar: (a) Apabila terdapat keadaan baru yang 

menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu 

sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau 

terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b) Apabila 

dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan 

tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah 

terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; (c) Apabila putusan 

itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan 

yang nyata. 

Kedua, implikasi putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya 

hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana. 

Implikasi hadirnya  Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang secara filosofis 

hendak menjunjung nilai keadilan di atas nilai kepastian hukum, namun dalam 

pelaksanaan oleh lembaga atau institusi penegak hukum lain dalam hal ini adalah 
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Mahkamah Agung pasca keluarnya SEMA Nomor 7 tahun 2014 merupakan aturan 

yang berlawanan dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Seharusnya MA 

dalam menanggapi hadirnya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, mengeluarkan 

aturan yang tidak berlawanan namun lebih kepada sinkronisasi terhadap aturan 

hukum yang posisinya lebih tinggi yakni Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 

yang telah membatalkan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) 

KUHAP. Para pencari keadilan terutama masyarakat itu sendiri mendapatkan 

kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pelaksanaan aturan PK lebih dari 

sekali tersebut di lembaga peradilan itu sendiri.  

Ketiga, upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dihubungkan 

dengan asas litis finiri oportet. Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu 

kali merupakan penerapan asas keadilan demi tercapainya rasa keadilan bagi 

terpidana atas kebenaran materiil dan menjaga HAM, sedangkan asas kepastian 

hukum digunakan sebagai suatu kepastian untuk mendapatkan keadilan, sehingga 

nantinya suatu perkara dirasa tidak akan ada akhirnya dan bertentangan dengan 

asas litest finiri oportet dan bagi yang berperkara akan merasa tidak tentram terus 

menerus (nemo debet bis vexari) khususnya perkara dengan terpidana mati 

4.2 Saran 

Pertama, kepada masyarakat pencari keadilan, agar dalam menuntut keadilan dan 

kebenaran materiil dengan melalui serangkaian hak dalam mengajukan upaya 

hukum baik di ranah litigasi atau pengadilan, dengan memaksimalkan hak yang 

digunakan dalam berupaya hukum, dengan proses pembuktian yang maksimal 

dalam rangka mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara.  

Kedua, kepada Mahkamah Agung, maka dalam penegakan hukum kasus 

pidana ke depan yang hingga sampai ke tingkat Peninjauan Kembali, agar dirasa 

tidak bertentangan dengan asas litis finiri oportet, dengan mengajukan PK lebih 

dari sekali, maka dalam rangka penyelesaian perkara, pihak Mahkamah Agung ke 

depan dapat melakukan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme 

pengajuan novum beserta alasan-alasan yang jelas, kemudian langkah lain yang 

perlu diperhatikan adalah dengan memaksimalkan proses pembuktian untuk 

mengungkap fakta-fakta hukum baik oleh pihak penuntut umum maupun oleh 

terdakwa dari tingkat pemeriksaan di pengadilan sehingga hal tersebut dapat 

memaksimalkan sekaligus menyederhanakan proses peninjauan kembali yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam mencari keadilan dan kebenaran materiil. 
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Ketiga, kepada lembaga legislatif, Putusan MK yang telah menegasikan salah 

satu Pasal yakni dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP perlu ditindaklanjuti ke tataran 

legislator dalam rangka melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan tersebut yang 

direvisi dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah 

Agung yang mengatur tentang Proses Peninjauan Kembali. 
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