
II. TINJAUAN PUSTAKA

A.  Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (Crimnal Justice System) adalah suatu jaringan peradilan untuk

menanggulangi masalah kejahatan, baik secara represif maupun preventif. Komponen-komponen

yang bekerjasama dalam sistem ini, berdasarkan KUHAP  adalah Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama

membentuk suatu apa yang dikenal dengan nama integrated criminal justice system (sistem

peradilan pidana terpadu).

Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri

dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan

memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai

peran penting dalam sistem peradilan pidana.

KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen peradilan pidana (Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem

peradilan pidana Indonesia, berdasarkan ketentuan KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan, bahwa kepolisian

mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.



Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik

yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam

hukum acara pidana diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, mulai dari Pasal 4

sampai dengan Pasal 12 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglement

(selanjutnya singkat HIR) joncto Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, tugas untuk

melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai

pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan

di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai

tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian,

terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai

terungkap berdasarkan penyelidikannya.

2. Kejaksaan

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan, bahwa lembaga kejaksaan

merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila

dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat

diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan

bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.



Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman

diperjelas dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang menentukan :

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah
Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman.

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a.penyelidikan dan penyidikan;
b.penuntutan;
c.pelaksanaan putusan;
d.pemberian jasa hukum; dan
e.penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menentukan, “Yang dimaksud dengan ‘badan-badan lain’ antara lain kepolisian, kejaksaan,

advokat, dan lembaga pemasyarakatan”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang

pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik
pembantu;

b. prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan
ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka
penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan;



f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu
perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun
kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut

umum menurut ketentuan undang-undang ini;
j. melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 Undang-undang

tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman dengan menentukan, bahwa “Kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan

kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang

dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan

Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim

mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya, maka

hakim menjatuhkan putusannya.

4.  Lembaga Pemasyarakatan



Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem

pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan

hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep

umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5.Advokat atau Penasihat Hukum

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting

bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat

berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan

perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak

hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai

kedudukan setara dengan penegak hukum lainya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Menurut M H. Silaban. dan Murni Rauf, “dalam integrated criminal justice  system paling tidak

harus ada dua unsur pokok, yaitu : (1) adanya persamaan persepsi tentang keadilan; dan (2)

adanya pola penyelenggaraan peradilan pidana secara keseluruhan dan kesatuan (administration

of criminal justuce system)“ (1990: 6-8).



Menurut Satjipto Rahardjo (1983: 27), “Di antara komponen fungsional penegak hukum, yaitu

Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan harus mempunyai persamaan persepsi

tentang keadilan. Dalam hal ini semua komponen fungsional penegak hukum tersebut sepakat,

bahwa kepastian hukum yang berintikan keadilan merupakan inti atau tujuan akhir dari setiap

usaha menegakan hukum”.

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo di atas dapat dinyatakan, bahwa 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 oleh

para penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim berdasarkan kemauan dan keinginan mereka

sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa sistem peradilan pidana sebagai

pengejawantahan penegakan hukum pidana sebagai salah satu bentuk usaha penegakan hukum,

berdasarkan KUHAP dilaksakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap penyelidikan dan penyidikan;

b. Tahap penuntutan;

c. Tahap pemeriksaan dan pemberian putusan di Pengadilan Negeri;

d. Tahap upaya hukum biasa yang terdiri dari dua bagian :

1) Tahap pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi; dan

2) Tahap pemeriksaan kasasi di Mahmakah Agung.

e. Tahap upaya hukum luar biasa yang terdiri dari dua macam :



1) Peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik

putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, kecuali

terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; dan

2) Kasasi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan Mahkamah Agung.

B. Landasan Filosofis dan Sejarah Lembaga Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Lembaga Peninjauan Kembali (disingkat PK) semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana

dan ahli warisnya, merupakan azas/prinsip PK, diwujudkan dalam norma Pasal 263 Ayat (1)

KUHAP. Dapat dicari pada dua landasan: filosofis dan sejarah lembaga PK.

1. Dasar Filosofi Lembaga PK

Substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana

penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa,

membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara

merasa berdosa dan hendak bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak

terpidana yang telah dirampas secara tidak sah tersebut. Bentuk pertanggungjawaban itu menurut

M. Yahya Harahap, “ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk

mengajukan PK, bukan kepada negara”. (M Yahya Harahap, 2008: 120). Dengan demikian

dapatlah diartikan, bahwa PK adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara

pada penduduk negara, karena negara telah menghukum penduduk negara yang tidak bersalah.

Sehubungan dengan dasar filosofis di atas, di bawah ini penulis kemukakan tiga contoh kasus

sebagai berikut :



a. Pada tahun 1977 negara telah menghukum Sengkon dan Karta karena merampok dan

membunuh suami istri Suleman. Keduanya sudah ditahan sejak tahun 1974. Dalam

perkara lain terbukti bahwa yang merampok dan membunuh suami istri Suleman adalah

Gunel, Siih dan Wasita yang kemudian dipidana masing-masing 10, 8 dan 6 tahun

penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. (Lihat Hendari Djenawi Tahir, 1982: 7).

b. Pada tahun 2002 Risman Lakoro dan istrinya dijatuhi hukuman karena membunuh Alta

Lakoro anak kandungnya sendiri oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. Oleh karena disiksa

polisi pada saat penyidikan hingga cacat seumur hidup, terpaksa mengaku membunuh.

Keterangan terdakwa dan bukti patah tulang di sidang pengadilan akibat disiksa polisi

tidak digubris hakim. Risman Lakoro dipidana 3 tahun penjara. Tahun 2007 tiba-tiba Alta

Lakoro kembali ke kampung halamannya. Terbukti bahwa Suami istri Risman Lakoro

tidak membunuh anak kandungnya, yang memang sejak tahun 2001 pergi karena cekcok

dengan kedua orang tuanya tersebut. (www.gatra.com, diakses tanggal 10 Oktober 2010).

c. Contoh ketiga, masih segar dalam ingatan kita. Negara telah menghukum dalam

peradilan sesat Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali (2008) di Jombang

(www.gatra.com, diakses tanggal 10 Oktober 2010)., dan masih banyak lagi.

Berdasarkan ketiga contoh tersebut diatas, nampak benar kesalahan dan dosa negara yang telah

menghukum penduduk yang sesungguhnya tidak bersalah. Oleh sebab itulah maka lembaga PK

semata-mata ditujukan untuk memperbaiki putusan pemidanaan yang salah tersebut. Negara

tidak dibenarkan mengajukan PK untuk sebaliknya mengukum terdakwa yang sudah dibebaskan

atau lepas dari tuntutan hukum yang sudah tetap.

Menurut H. Rusli Muhamad (2007: 287-289) :



Tidak dibenarkan negara untuk membongkar putusan pembebasan yang sudah tetap,
dengan alasan mencai keadilan. Logika dan alasannya adalah :

1. Apabila negara merasa bahwa putusan pembebasan terdakwa sebelumnya keliru,
ketidakmampuan negara membuktikan kesalahan terdakwa, merupakan kesalahan
negara sendiri. Apabila karena kesalahan negara yang demikian itu membawa
kerugian bagi negara, maka tidak dibenarkan negara membebankan pengembalian
akibat dari ketidak mampuan membuktikan kesalahan terdakwa tersebut pada
terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang tetap.

2. Lembaga PK berpijak pada keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dilanggar
oleh negara dengan mempidana terdakwa, yang seharusnya tidak. PK semata-mata
untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang sudah dirampas negara
tanpa hak tersebut. Lembaga PK tidak lagi untuk mencari keadilan melalui pasal-
pasal yang didakwakan penuntut umum. Melainkan mengembalikan hak-hak dan
keadilan yang sudah dirampas dan diperkosa negara tanpa hak.

3. Landasan filosofis PK tersebut diwujudkan dalam norma Pasal 263 Ayat (1)
KUHAP. Hal itu merupakan kehendak pembentuk UU. Hakim tidak dibenarkan
membuat tafsir dengan melanggar kehendak pembentuk UU.

4. Berdasarkan azas keseimbangan, negara telah diberi hak yang sama dan cukup untuk
memperbaiki putusan pemidanaan salah yang telah tetap dengan alasan untuk
kepentingan umum/negara, yakni melalui upaya kasasi demi kepentingan hukum
(Pasal 259 KUHAP).

5. Azas PK yang semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya,
merupakan nyawa/jiwa lembaga PK. Apabila jiwa/nyawa ini dicabut, maka
lembaga PK pun mati, tanpa arti lagi.

6. Negara telah melanggar azas ne bis in idem – Pasal 76 KUHP. Azas mana bukan
sekedar berlatar belakang untuk membatasi hak negara (due proces of law) semata
dalam hal menuntut demi kepastian hukum, agar negara tidak sewenang-wenang
dan secara terus menerus mengancam dengan menuntut pidana pada penduduk,
melainkan juga dilandasi pada dorongan dan kehendak negara untuk menegakkan
kewibawan negara itu sendiri serta kebutuhan memenuhi tuntutan perdamaian dan
kepastian bagi individu.

2. Landasan - Sudut Sejarah PK

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (2003: 25), “Jaman Hindia Belanda, lembaga PK terdapat dalam

Reglement op de Strafvordering (RSv) – Stb. nomor 40 jo 57 tahun 1847 khususnya dalam titel



18, hukum acara pidana bagi golongan Eropah (pada Raad van Justitie), dan tidak terdapat pada

hukum acara peradilan untuk golongan Bumiputra (pada Landraad)”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, (2003: 26), “Berdasarkan Pasal 357 Sv:

upaya PK dapat diajukan dengan suatu permohonan ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung

(door den procureur general) atau seorang terpidana yang dijatuhi pidana dengan putusan yang

telah tetap”.

Berdasarkan Pasal 357 Sv di atas, nyatalah bahwa meskipun dalam Sv. permohonan PK boleh

diajukan oleh Jaksa Agung, namun hanyalah terhadap putusan yang menghukum terdakwa yang

tetap saja, bukan terhadap putusan pembebasan yang tetap. Jadi upaya PK hanya dapat diajukan

terhadap putusan pemidanaan yang tetap saja, dan tidak terhadap putusan pembebasan yang telah

tetap, juga merupakan azas lembaga PK.

Setelah kemerdekaan, ketentuan PK pertama kali terdapat dalam PERMA No. 1/1969. Menurut

Perma ini PK perkara pidana dapat diajukan oleh: terpidana, atau pihak yang berkepentingan

atau Jaksa Agung terhadap putusan yang tidak mengandung pembebasan yang telah tetap (Pasal

3 jo 4). PERMA 1/1969 dicabut oleh PERMA No. 1/1971. Sejak itu terjadi kekosongan hukum

mengenai lembaga PK perkara pidana sampai keluarnya PERMA No. 1/1980 tanggal 1-12-1980.

PERMA No. 1/1980 sifatnya sementara dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara

yang telah terlanjur menghukum SENGKON dan KARTA yang kemudian terbukti tidak

bersalah (ditahan 1974, dipidana tahun1977). Sifat sementara ini dikarenakan, bahwa hukum

acara mengenai PK tidak seharusnya dibuat dalam bentuk PERMA, melainkan harus melalui

UU. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak, toh MA memberanikan diri mengulangi

kembali mengeluarkan PERMA sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 1969 yang sudah dicabut.



Menurut PERMA No. 1 Tahun 1980 pihak yang berhak mengajukan PK, ialah terpidana, pihak

yang berkepentingan atau JAGUNG terhadap putusan pemidanaan yang telah tetap. Satu bulan

setelah diberlakukan, dengan menggunakan dasar PERMA No. 1/1980 tersebut, tanggal 31

Januari 1981 Sdr. SENGKON dan KARTA di bebaskan MA atas permohonan Jaksa Agung.

Kasus SENGKON dan KARTA ini pula yang menjiwai lembaga PK dalam Bab XVIII Pasal 263

s/d 269 KUHAP. Sebagaimana nampak dalam pandangan umum fraksi-fraksi di parlemen ketika

membahas RUU KUHAP, kasus Sengkon dan Karta ini dijadikan alasan utama untuk

memasukkan ketentuan PK dalam KUHAP. Kasus ini pula yang menjadi penyebab tidak ada

perdebatan panjang mengenai norma-norma Pasal 263 s/d 269 KUHAP tersebut.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa, dari sudut dasar falsafah lembaga PK dan sejarah PK,

khususnya dari pengalaman kasus SENGKON dan KARTA itulah yang menjadi latar belakang

dan merupakan ratio dari lahirnya konsepsi lembaga PK yang azasnya dirumuskan dalam Pasal

263 Ayat (1) KUHAP. Bahwa PK disediakan semata-mata untuk memulihkan keadilan dan hak-

hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah. Bukan digunakan oleh negara untuk

membongkar kasus yang sudah diputus pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum yang tetap.

Sementara norma selebihnya dalam Pasal 263 Ayat (2) s/d 269 KUHAP merupakan penjabaran

dari azas dan fondasi PK dalam Ayat (1) tersebut.

C. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam KUHAP

Lembaga PK adalah produk hukum yang baru mendapatkan perhatian di Indonesia sejak tahun

1979 ketika pengadilan melakukan kesalahan dalam memberikan hukuman penjara kepada orang

yang tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Kasus Sengkon dan Karta yang



terkenal itu mendorong masuknya PK dalam KUHAP yang sedang di bahas di Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR RI) saat itu.

R.O. Tambunan sebagai pelaku sejara masuknya PK di dalam KUHAP (pada saat itu anggota

DPR RI yang ikut membahas soal PK) sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis (2004: 59)

menyatakan, bahwa “PK diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya, bukan diperuntukkan

bagi jaksa penuntut umum. Sebab,  spirit PK adalah untuk melindungi terhukum yang tidak

bersalah.  Dengan demikian, hakim seharusnya secara otomatis menolak PK yang diajukan oleh

jaksa penuntut umum”.

Pengaturan PK dalam KUHAP ditentukan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 268. adapun

landasan filosofisnya sebagaimana dikemukakan oleh R.O. Tambunan diwujudkan dalam norma

Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menentukan “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” (dalam Abdul Azis (2004: 61).

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana dikutipkan di atas, secara tersurat dan tegas

menyatakan, bahwa terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan peninjauan

kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, dari sisi legal formal telah jelas bahwa

hak untuk mengajukan PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan kehendak pembentuk undang-undang. Hakim

tidak dibenarkan membuat tafsir dengan melanggar kehendak pembentuk undang-undang.

Menurut H. Adami Chazawi dalam Majalah Gatra 19 Agustus 2009, hal. 23, “Norma Pasal 263



ayat (1) KUHAP tersebut merupakan norma yang sudah jelas, limitatif, dan tuntas, maka bersifat

tertutup (lihat Penjelasan Pasal 263). Rumusan norma hukum yang demikian tidak dapat

ditafsirkan lagi (interpretation cessat in claris)”. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan Pasal

263 ayat (1) KUHAP, kecuali terpidana atau ahli warisnya tidak seorang pun, baik atas nama

pribadi ataupun lembaga yang dapat mengajukan PK.

Adapun Pejelasan Pasal 263 KUHAP menentukan “Pasal ini memuat alasan secara limitatif

untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, bahwa hanya terpidana atau ahli

warisnya yang berhak mengajukan PK ditegaskan kembali  oleh KUHAP melalui ketentuan-

ketentuan, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 264 ayat (1) KUHAP yang menentukan, “Permintaan peninjauan kembali oleh

pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera

pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan

secara jelas alasannya”.

2. Pasal 265 ayat (1) KUHAP yang menentukan, “Ketua pengadilan setelah menerima

permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk

hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintaklan peninjauan kembali itu untuk

memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1), dan Pasal 265 ayat (1) KUHAP,

jelaslah dan tidak diragukan lagi bahwa PK yang diatur oleh KUHAP adalah upaya hukum yang



diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya untuk tidak menerima putusan pengadilan yang

berbentuk putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pernyataan bahwa hak untuk mengajukan PK merupakan hak terpidana, sesungguhnya juga telah

tersurat dalam rumusan Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang menentukan bahwa yang dimaksud

“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 menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini”.

Abdul Azis (2004: 64) menyatakan, bahwa “Ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP sudah sangat

jelas dan tidak dapat ditafsirkan lagi, bahwa upaya hukum yang dimiliki oleh terdakwa dan

penuntut umum adalah hak untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan

atau banding atau kasasi. Sedangkan PK merupakan upaya hukum yang hanya merupakan hak

dari terpidana”.

Untuk mengimbangi hak terpidana berupa PK, KUHAP memberi hak kepada Jaksa Agung untuk

mengajukan satu kali permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagaimana diatur dalam

Pasal 259, yang menentukan :

(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan
satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”.

(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang
berkepentingan.



Jika ketentuan Pasal 259 KUHAP dibandingkan dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, dilihat

dari obyeknya terdapat perbedaan yang signifikan antara kasasi demi kepentingan hukum dengan

PK.

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik

terhadap putusan pemidanaan maupun terhadap bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

PK yang merupakan hak terpidana atau ahli warisnya dapat diajukan  terhadap semua putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, baik putusan pengadilan negeri, putusan

pengadilan tinggi, maupun putusan MARI. Pengajuan PK hanya semata-mata untuk kepentingan

terpidana atau ahli warisnya. karena itu PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.

Menurut Adami Chazawi (2008: 265) “ketentuan Pasal 263 (2) KUHAP, ada tiga alasan

diajukannya PK, yaitu : (1) adanya keadaan baru; (2) ada beberapa putusan yang saling

bertentangan; dan (3) putusan memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan

nyata. Ketiga alasan ini dikenal sebagai syarat materiil pengajuan PK”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Adami Chazawi (2008: 265-266) :

a. Keadaan baru sebagai salah alasan diajukannya PK adalah suatu keadaan yang sudah
ada sebelum/pada saat sidang-pemeriksaan perkara berlangsung, yang baru diketahui
setelah putusan menjadi tetap. Sesungguhnya yang baru bukan keadaannya. Keadaan
tersebut sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelumnya. Namun baru
diketahui keberadaannya dari alat-alat bukti yang baru diketahui setelah perkara
diputus dan menjadi tetap. Alat- bukti ini sesungguhnya juga bukan alat bukti baru,
melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan
sebelumnya, namun belum diajukan dan diperiksa di sidang, oleh sebab berbagai hal.



b. Pelbagai putusan yang saling bertentangan, adalah terdapatnya dua atau lebih
putusan yang saling berhubungan dan bersifat saling menentukan terhadap satu
dengan yang lain secara timbal balik, dimana pertimbangan hukumnya atau amar
putusannya saling bertentangan.

c. Putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata,
merupakan kesalahan hakim dalam memutus perkara. Disebabkan oleh banyak hal
dan keadaan yang sangat luas. Dapat dicari dalam beberapa keadaan, antara lain:

1) Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya secara nyata bertentangan dengan
azas-azas hukum dan norma hukum;

2) Putusan tersebut melampaui kewenangan hakim;
3) Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum;
4) Amar putusan menyimpang jauh dari pertimbangan hukum;
5) Putusan dibuat atas pelaksanaan peradilan yang menyalahi prosedur;
6) Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta maupun kesesatan hal

hukumnya.
7) Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar

kehendak pembentuk UU mengenai maksud dibentuknya norma tersebut;
8) Pengadilan telah menafsirkan suatu norma di luar cara-cara yang lazim & dikenal

dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu norma secara bebas, tanpa landasan
teoritis dan diluar logika hukum. Penafsiran yang merusak (interpretatio est
perversio).

9) Putusan yang mengakibatkan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi
berubah/berlainan atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah, norma
yang tertutup menjadi terbuka.

D.  Tugas dan Wewenang Jaksa Berdasarkan Undang-Undang

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem 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.

Oleh karena itu peran Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum

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



Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat

dilihat dari beberapa kententuan Undang-undang mengenai kejaksaan sebagaimana yang terdapat

di dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menentukan :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a.   melakukan penuntutan;
b. melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan

pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan

tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya
dikordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut meyelenggarakan
kegiatan:
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. pengawasan peredaran barang cetakan;
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

negara;
e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa,  “Kejaksaan dapat

meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit atau tempat

perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri

sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau

dirinya sendiri”.



Selanjutnya Pasal 33 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan, “Dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan

penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”.

Pasal 35 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan masih menentukan tugas dan wewenang

Jaksa Agung sebagai berikut :

a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam
ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;

b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang;
c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
d. mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam

perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
e. dapat mengajukan petimbangan teknis hukum kepada mahkamah Agung dalam

pemeriksaan kasasi perkara pidana;
f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau ke luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, “Jaksa ialah

Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut

Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 13 KUHAP menentukan, “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang :

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau dari
penyidik pembantu;

b. mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;



c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh
penyidik;

d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan
f. menyampaikan pemberitahuan atas ketentuan waktu sidang disertai surat panggilan

atas saksi dan terdakwa;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan umum;
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut

Umum;
j. melaksanakan penetapan Hakim.

Kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan pasal 2 UU tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas

penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati

nurani.

Pertanggungjawaban Jaksa Agung disampaikan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan prinsip

akuntabilitas. Dalam pelaksanaan tugas, terdapat istilah Single Prosecution System dimana

kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, satu landasan dalam pelaksanaan tugas di bidang

penuntutan yang bertujuan pelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas

yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Khususnya UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan KUHAP tidak mengatur tentang tugas

dan wewenang jaksa untuk mengajukan PK. Sebaliknya, KUHAP mengaut dengan jelas bahwa

PK hanya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya.
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