
I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum

mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi

seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara

di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan,

peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.

Sebagai institusi peradilan, kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat

luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran kejaksaan

diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sistem peradilan pidana terpadu adalah

bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana

terdapat empat sub-sistem yakni: (1) Kepolisian; (2) Kejaksaan; (3) Pengadilan (4) Lembaga

Pemasyarakatan.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang

penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Sebagai

institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Berdasarkan peran tersebut,  Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan

hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat

yaitu dalam hal ini melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa

itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut.



Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MARI) selaku pemegang

kekuasaan kehakiman tertinggi, untuk sekian kalinya mengabulkan permohonan Peninjauan

Kembali (selanjutnya disingkat PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya

disingkat JPU) dan yang terakhir pertengahan tahun 2009 MARI mengabulkan permohonan PK

yang diajukan oleh JPU dalam perkara Syahrir Sabirin dan Djoko S. Tjandra. Hal ini menjadi

menarik untuk dibahas terutama dalam ranah hukum formal, hukum Hukum Acara Pidana.

Pembahasan terhadap pengabulan permohonan PK yang diajukan oleh JPU menjadi penting

mengingat hal ini telah mengundang tanggapan dan perdebatan. Sebab, di satu pihak ada yang

berpandangan, bahwa pengabulan permohonan PK yang diajukan oleh JPU melanggar ketentuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan

sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), karena

menurut ketentuan KUHAP hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan PK.

Di pihak lain ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa PK yang diajukan oleh selain

terpidana atau ahli warisnya, dalam hal ini yang diajukan oleh JPU dapat diterima. Pendapat ini

mendasarkan diri pada pandangan, bahwa di dalam hukum dikenal apa yang dinamakan

“terobosan hukum” sebagai upaya untuk mencari kebenaran materiil dan mendapatkan keadilan

hukum.

Pendapat yang berbeda mengenai PK memang hadir dalam benturan yang kuat, namun

argumentasi mereka yang berbeda pendapat tersebut tetap mengacu pada kaedah yang sama,

yaitu KUHAP. Hal ini berarti, bahwa pro-kontra itu sesungguhnya merupakan perbedaan

penafsiran atas sebuah aturan. Sehingga tidak mengherankan jika ada pameo yang menyatakan,

bahwa “Jika dua sarjana hukum bertemu, maka akan melahirkan dua pendapat”.



Praktik peradilan menunjukkan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa atas suatu putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrahc), sehingga tidak dapat lagi

disalurkan melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Artinya, PK pada pokoknya

hanya dapat diajukan atas putusan MARI atau putusan Pengadilan Tinggi (selanjutnya disingkat

PT) yang tidak diajukan kasasi atau putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat PN) yang

tidak dimohonkan banding. Upaya ini berlaku untuk semua persoalan hukum, baik dalam perkara

perdata maupun perkara pidana, termasuk berlaku pula dalam perkara tata usaha negara.

PK sebagai upaya hukum luar biasa bukanlah merupakan satu-satunya, karena di samping PK

masih ada upaya hukum luar biasa yang lain, yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Namun

upaya ini tidak boleh merugikan pihak lain, misalnya terpidana atau terdakwa atau mantan

terpidana atau mantan terdakwa. Jadi semata-mata hanya untuk menciptakan keseragaman dalam

kebijakan penuntutan dan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, bukan jaksa apalagi

terpidana atau ahli warisnya. Lantas Bagaimanakah dengan PK, dimungkinkankah dilakukan

oleh  JPU seperti halnya terpidana atau ahli warisnya? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu

argumentasi selanjutnya harus didasarkan atas ketentuan KUHAP.

Pasal 1 angka 12 KUHAP menentukan “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum

untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau

hak terpidana untuk pengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Kemudian Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang

menentukan, bahwa “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 penunjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.



Bertolak dari ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP jelaslah, bahwa

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana yang sedang berlaku telah secara tersurat menentukan

dengan tegas, bahwa upaya hukum PK hanya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya.

Dengan demikian peristiwa dikabulkannya permohonan PK oleh MARI yang diajukan oleh JPU

dalam perkara Syahrir Sabirin dan Djoko S. Tjandra menjadi kontroversi, karena :

1. MARI dianggap telah melanggar asas kepastian hukum, karena Pasal 1 angka 12 dan Pasal

263 ayat (1) KUHAP secara tegas menentukan yang berhak mengajukan PK hanyalah

terpidana atau ahli warisnya.

2. MARI tidak konsisten dalam memutus permohonan PK. Dalam kasus terakhir, yakni perkara

Syahrir Sabirin dan Djoko S. Tjandra, MARI menerima dan mengabulkan PK yang diajukan

oleh JPU, sementara dalam perkara yang lain, yaitu perkara Mulyar bin Syamsi, permohonan

PK yang diajukan oleh JPU dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Djoko Sarwoko sebagai salah seorang Hakim Agung tidak konsisten dalam memutus

permohonan PK. Sebagai anggota Majelis Hakim Agung yang mengadili perhomohonan PK

yang diajukan oleh JPU dalam perkara Syahrir Sabirin dan Djoko S. Tjandra, Djoko Sarwoko

tidak berpendapat, sedangkan dalam mengadili perhomohonan PK yang diajukan oleh JPU

dalam perkara Mulyar bin Syamsi di mana ia bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, Djoko

Sarwoko menerima dan mengabulkan PK yang diajukan oleh JPU.

Prinsip dasar hukum adalah memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada setiap warga

negara secara sederajat dan tanpa pengecualian. Produk hukum yang dibuat tidak boleh

membuka ruang multitafsir termasuk oleh JPU dan Hakim. PK menjadi persoalan serius di

Indonesia saat ini, karena adanya “kesewenangan” penafsiran terhadap ketentuan KUHAP yang



dilakukan oleh JPU dan Hakim. Penafsiran yang dilakukan berdasarkan selera sendiri ini telah

menimbulkan kebingungan di kalangan hukum terutama praktisi hukum.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa PK masih merupakan masalah yang belum tuntas dan

perlu dicarikan jalan ke luarnya. Di satu sisi secara tegas KUHAP menentukan PK hanya

diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya, sedangkan di sisi lain, dalam praktiknya KP

yang diajukan oleh JPU juga diterima oleh MARI.  Dalam hal yang demikian sudah sewajarnya

apabila penulis tertarik untuk melakukan suatu pengkajian terhadap PK sebagai salah satu upaya

hukum melalui penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kontroversi Peninjauan Kembali yang

Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum”.

B.  Permasalahan dan Ruang lingkup

1.  Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang

diajukan sebagai berikut :

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan

oleh Jaksa Penuntut Umum?

b. Bagaimanakah upaya mengatasi kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum ?

2. Ruang lingkup



Ruang lingkup pembahasan dalam rangka penulisan skripsi ini dibatasi pada bidang hukum acara

pidana, khususnya berkaitan dengan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum luar

biasa dalam perkara pidana.

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kontroversi  peninjauan kembali yang diajukan

oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Untuk mengetahui upaya mengatasi kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan

oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. pengetahuan hukum pidana, khususnya di bidang hukum acara pidana dalam hal ini upaya

hukum luar biasa.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada aparat

penegak hukum, baik MARI maupun KEJAGUNG berkaitan dengan peninjauan kembali

sebagai salah satu upaya hukum luar biasa di samping kasasi demi kepentingan hukum.

D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.   Kerangka Teoritis



Kerangka teoritis adalah “konsep-konsep yang  merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti” (Soerjono Soekanto, 1984: 124).

Penegakan hukum pidana atau yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana tidak terlepas

dari tiga komponen di dalam bekerjanya sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman dalam

bukunya The Legal System: A Social Science Perspective, sebagaimana dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W, Kusuma (1981: 31-37) :

Tiga komponen di dalam bekerjanya sistem hukum adalah  “struktur, kultur, dan substansi”.

Komponen struktur menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.

lembaga-lembaga mana (yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga

pemasyarakatan, dan penasihat hukum) mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam

bekerjanya sistem hukum tersebut. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang

bersifat struktur ini memungkinkan kita mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu

seharusnya bekerja (law in the books). Komponenen kultur adalah nilai dan sikap para

fungsionaris yang bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukum itu. Komponen

nilai dan sikap ini akan memberi pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam

kenyataan, sedangkan komponen yang bersifat substantif menunjukkan kepada keluaran (output)

dari bekerjanya sistem hukum itu di dalam kenyataan, seperti keputusan hakim, peraturan hukum

termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo (1986: 69), “Dilihat dari kacamata sosiologis penegakan hukum

pidana atau sistem peradilan pidana mempunyai serba keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan,

proses-proses, serta faktor lain di luarnya. Dengan demikian ia tidak merupakan sistem yang



memiliki otonomi penuh. Oleh karena itu hanya merupakan bagian belaka dari proses sosial yang

lebih besar”.

Keterkaitan sistem peradilan pidana dengan lingkungan di luar sistem peradilan ini (sebagaimana

dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, 1994: 86) digambarkan oleh La Patra dalam peringkat-

peringkat (levels) sebagai berikut :

“Peringkat (level) 1 : society.

Peringkat (level) 2   : economics, tecnology, education, and politics.

Peringkat (level) 3  : subsystem of criminal justice system”.

PK sebagai salah satu lembaga hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia,

dalam pelaksanaannya telah membuktikan bahwa faktor-faktor di luar sistem peradilan pidana

telah berpengaruh terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hal ini terbukti dari

diterimanya PK yang diajukan oleh JPU dalam perkara Muchtar Pakpahan, karena alasan politis

(Pemerintah Orde Baru tidak suka Muchtar Pakpahan dibebaskan), perkara Muchtar Pakpahan

yang telah diputus oleh MARI dengan putusan bebas dan telah mempunyai kekuatan hukum

tetap,  kemudian ditinjau kembali.

2.   Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambar hubungan antara konsep-konsep

khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris, biasanya telah

dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep



tertentu (Sanusi Husin, 1991: 9). Dalam skripsi ini peneliti menetapkan beberapa konsep untuk

menjelaskan istilah-istilah yang akan dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini, yaitu :

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya (Gunawan, K. Adi, 2003: 54).

b. Kontroversi berasal dari bahasa Inggris controversy artinya perdebatan, pertikaian,

perselisihan (S. Wojowasito, 1997: 72). Dalam skripsi ini yang menjadi obyek kontroversi

tersebut adalah PK yang diajukan oleh JPU.

c. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum  yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung

(Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 KUHAP).

d. Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b

KUHAP).

E.   Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

pembahasan seluruh isi skripsi. Untuk memudahkan memahami materi skripsi ini, maka penulis

menyajikan sistematika penulisan  sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan

dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis

dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi serta sistematika penulisan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang sistem peradilan pidana, pengaturan peninjauan kembali dalam

KUHAP, serta tugas dan wewenang jaksa menurut peraturan perundang-undangan

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh

dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan, pengolahan dan analisis

data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor penyebab

terjadinya kontroversi  peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan upaya

mengatasi kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

V.  PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
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