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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

“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”.
1
 

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat 

dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya 

lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada pasal 263 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : 

“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana 

atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali 

kepada Mahkamah Agung”. 

 

“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 
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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. 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”.
2
 

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. 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 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.” 
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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 uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “Kajian Yuridis Upaya Peninjauan 

Kembali Lebih dari Satu Kali terhadap Asas Litis Finiri Oportet dalam 

Perkara Pidana.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman 

dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, 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? 
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3. Bagaimana upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali 

dihubungkan dengan asas litis finiri oportet? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan aturan hukum yang mengatur mengenai proses 

peninjauan kembali (PK) berdasarkan KUHAP 

2. Untuk mendeskripsikan implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-

XI/2013 terhadap upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali 

dalam hukum acara pidana 

3. Untuk mendeskripsikan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari 

satu kali dihubungkan dengan asas litis finiri oportet 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman hukum terhadap  konsep dan pengaturan hukum yang 

mengatur mengenai proses peninjauan kembali (PK) berdasarkan 

KUHAP dan mengenai implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 

terhadap upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam 

hukum acara pidana. 

2. Manfaat Secara Praktis 
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Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan 

pemahaman mengenai upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu 

kali dihubungkan dengan asas litis finiri oportet yakni asas kepastian 

hukum terkait upaya hukum PK lebih dari satu kali dan penerapan 

norma tersebut di sistem peradilan pidana.  

 

E. Kerangka Pemikiran 

Peninjauan kembali pada dasarnya adalah upaya hukum yang 

disediakan untuk semata-mata melindungi kepentingan terpidana, bukan 

kepentingan negara atau korban. Dalam hal terdapat keberatan atas putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terpidana atau ahli 

warisnya dapat melakukan suatu upaya dengan mengajukan permintaan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Menurut Pasal 268 ayat (3) 

KUHAP pengajuan peninjauan kembali tersebut dibatasi hanya dapat 

diajukan satu kali untuk perkara yang sama yang telah diputus. Sehingga 

perkara yang sudah keluar putusan peninjauan kembali tidak boleh diujikan 

kembali.  

“Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian melakukan judicial review atas 

Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Peninjauan kembali dapat dilakukan lebih 

dari satu kali setelah adanya permohonan judicial review yang diajukan 

kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Antasari Azhar beserta Ida 

Laksmiwaty (istri) dan Ajeng Oktarifka Antasariputri (anak). Ia ingin 
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mengajukan Peninjauan Kembali dalam kasus pembunuhan Nasrudin 

Zulkarnaen yang berakibat dirinya divonis 18 tahun penjara. Permohonan 

tersebut dikabulkan oleh MK.”.
3
 

“Setelah adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 maka Pasal 268 

ayat (3) KUHAP tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan 

demikian, peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum luar biasa 

dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali.  Putusan MK No. 

34/PUU-XI/2013 sontak menimbulkan pro dan kontra di kalangan 

masyarakat, di satu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari 

satu kali merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat dalam 

memperoleh keadilan. Namun di sisi lain ada pendapat yang menyatakan 

bahwa PK lebih dari satu kali merupakan bentuk pelanggaran terhadap 

prinsip kepastian hukum atau asas litis finiri oportet yang berarti bahwa 

setiap perkara harus ada akhirnya”.
4
  

“Berdasarkan uraian di atas, maka dibukanya peluang pengajuan PK 

lebih dari satu kali pada dasarnya bertujuan untuk mengedepankan keadilan 

bagi masyarakat. Namun demikian apabila tidak terdapat peraturan yang 

jelas dan lengkap atas proses pengajuan, pemeriksaan maupun putusan PK 

kedua dan seterusnya tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Ditambah lagi dengan pengaturan PK yang selama ini lebih bersifat 
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prosedural dan SOP internal lembaga peradilan”.
5
 Hal inilah yang 

selanjutnya akan dikaji penulis mengenai  kajian yuridis upaya peninjauan 

kembali lebih dari satu kali terhadap asas litis finiri oportet dalam perkara 

pidana. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

“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.”
6
 Dalam penelitian ini 

digunakan pendekatan aspek-aspek hukum, asas dan kaidah hukum 

mengenai kajian yuridis upaya peninjauan kembali lebih dari satu kali 

terhadap asas litis finiri oportet dalam perkara pidana. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

tampak”.
7
 Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, 
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teliti, dan jelas tentang kajian yuridis upaya peninjauan kembali lebih 

dari satu kali terhadap asas litis finiri oportet dalam perkara pidana. 

3. Jenis Data 

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.”
8
  

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang 

bersifat mengikat berupa norma, asas, kaidah-kaidah, atau 

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan 

hukum primer yang digunakan antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013  

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa penunjang yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang 

dapat berupa literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan 

peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

hukum, KBBI, dan lain-lain. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi 

pustaka. Studi pustaka adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan 

yang didokumentasikan, dengan cara mempelajari data baik berupa 

buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan permasalahan dalam hal ini adalah 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “Atau dengan kata lain 

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”.
9
 

5. Metode Analisis Data 

“Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis 

data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat 

khusus atau individual”.
10

 Data-data  yang diperoleh dari studi pustaka 
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dan studi lapangan dianalisis secara kualitatif dan diperhubungkan 

antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

berkaitan dengan permasalahan. Hasil analisis kemudian disajikan 

secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dari permasalahan 

yang ada.   

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

Pendahuluan, terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Tinjauan pustaka, yang di dalamnya menjelaskan  mengenai tinjauan 

umum tentang upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan KUHAP dan 

tinjauan umum tentang asas-asas hukum pidana.   

Hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan mengenai aturan 

hukum yang mengatur mengenai proses peninjauan kembali (PK) dalam 

KUHAP, implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya 

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

dan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dihubungkan 

dengan asas litis finiri oportet. 
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Penutup, yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap 

permasalahan terkait kajian yuridis upaya peninjauan kembali lebih dari satu 

kali terhadap asas litis finiri oportet dalam perkara pidana. 

  


