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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

         Kejaksaan adalah suatu lembaga hukum di Indonesia yang berperan untuk 

mewujudkan suatu keadilan demi kepentingan umum. Kejaksaan menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: Kejaksaan Republik 

Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah 

lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.  Sedangkan pengertian Jaksa 

dalam Pasal 1 angka 1 adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang1. 

        Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang khusus yang diatur pada 

Pasal 35 Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia yaitu: 

1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan 

keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. 

2. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-

undang. 

                                                        
1Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

Pasal 1-2. 
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3. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. 

4. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. 

5. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana. 

6. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalamperkara 

pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan2. 

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Jaksa 

Penuntut Umum  mempunyai hak untuk mengajukan suatu upaya hukum yaitu 

kasasi demi kepentingan hukum.  Menurut Pasal 259 ayat (1) KUHAP dikatakan 

bahwa 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 

Agung3.  

Selain upaya hukum luar biasa Kasasi demi Kepentingan Hukum, upaya 

hukum luar biasa lainnya adalah Peninjauan kembali. Selengkapnya ketentuan 

mengenai upaya hukum diatur dalam KUHAP yaitu dalam BAB XVII dan BAB 

XVIII. Terdapat dua macam upaya hukum yang pertama adalah upaya hukum 

biasa yang meliputi Pemeriksaan Tingkat Banding dan Kasasi, kemudian yang 

kedua adalah upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi demi Kepentingan Hukum 

dan Peninjauan Kembali 

                                                        
2Ibid. Pasal 35. 
3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 259. 
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Dewasa ini Jaksa Penuntut Umum seringkali mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali,  di mana hal tersebut menimbulkan banyak perdebatan di 

Indonesia. Para pakar hukum dan masyarakat mempertanyakan kewenangan 

Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. 

Hal ini dikarenakan tidak disebutnya kewenangan Lembaga Kejaksaan atau 

Jaksa untuk mengajukan upaya Peninjauan kembali. Namun KUHAP juga tidak 

menyebutkan bahwa Jaksa tidak dapat mengajukan upaya Peninjauan kembali. 

Upaya Hukum luar biasa Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (1) 

KUHAP yang lengkapnya 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 Agung4. 

 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat terbaca bahwa yang dapat 

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli 

warisnya apabila sang terpidana sudah meninggal dunia. Ketentuan di dalam 

KUHAP tersebut di atas tidak menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat 

mengajukan Upaya hukum Peninjauan Kembali, namun juga tidak dijelaskan di 

dalamnya mengenai larangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan 

Kembali.  

Ketidakjelasan pengaturan mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali 

tersebut diartikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa dirinya juga mempunyai 

hak mengajukan Peninjauan Kembali. Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam sejarah Hukum Acara  Pidana baru terjadi pertama kali 

                                                        
4Ibid. Pasal 263. 
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pada tanggal 18 Maret 1996 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Medan terhadap putusan Kasasi atas nama Muchtar Pakpahan5. Terdapat 

beberapa alasan yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan 

Peninjauan Kembali dalam kasus tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan 

“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”6. 

Jaksa beranggapan bahwa pihak yang bersangkutan tersebut adalah 

terpidana dan juga Jaksa Penuntut Umum karena dalam hal tersebut Jaksa 

Penuntut umum mewakili kepentingan umum atau kepentingan negara7; 

2. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan “atas dasar alasan yang sama 

sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali 

apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan terbukti akan 

tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan”8. 

Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat (3) tersebut di atas tentunya tidak 

mungkin terpidana atau ahli warisnya menggunakan ketentuan pasal tersebut 

                                                        
5 Leden Marpaung, 2004, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, 

Jakarta: Sinar Grafika, halaman 79. 
6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24. 
7 Leden Marpaung, Op.Cit. halaman 233.   
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 263. 
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sebagai dasar mengajukan Peninjauan Kembali mengingat tidak menguntungkan 

bagi dirinya9. 

Dengan alasan-alasan tersebut akhirnya MA menerima Peninjauan 

kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Muchtar Pakpahan. Semua 

alasan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dibenarkan 

oleh MA, karena MA beranggapan bahwa akan adil apabila Jaksa Penuntut 

Umum diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan dasar 

apabila dalam putusan pengadilan sebelumnya telah terjadi kesalahan atau 

kekhilafan Hakim serta untuk mewakili kepentingan hukum10. Putusan MA 

tersebutlah yang memberikan keyakinan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa 

dirinya berhak dalam mengajukan Peninjauan Kembali untuk kasus-kasus 

selanjutnya termasuk dalam kasus Djoko S. Tjandra. Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan Peninjauan Kembali ke MA terhadap kasus Djoko S. Tjandra 

dengan alasan bahwa pada putusan pengadilan sebelumnya terdapat kekhilafan 

Hakim.  

Karena merasa dirugikan, isteri dari Djoko S. Tjandra yaitu Anna 

Boentaran mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK)  yaitu untuk 

pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 yang menurutnya 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 

28I ayat (2) UUD 194511. Atas permohonan tersebut MK mengeluarkan Putusan 

MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang pada intinya menegaskan mengenai Pasal 

263 KUHAP bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 

                                                        
9 Leden Marpaung, Loc.Cit. 
10Leden Marpaung, Op.Cit.halaman 214. 
11Lihat Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016. 
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oleh terpidana atau ahli warisnya karena merupakan hak baginya. Memang 

dimungkinkan adanya kesalahan atau kekhilafan Hakim dalam memutus suatu 

perkara, namun tidak berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum boleh mengajukan 

Peninjauan Kembali karena Jaksa Penuntut Umum sudah diberikan hak dan 

kewenangannya selama proses penyidikan hingga Kasasi sehingga tidak adil 

apabila Peninjauan Kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum12. Selain itu 

Jaksa juga diberi kewenangan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa Kasasi 

demi kepentingan Hukum. 

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri merupakan salah satu lembaga negara 

yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kewenangannya 

berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu, kewenangan menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan memutus 

sengketa lembaga negara, kewenangan memutus sengketa pembubaran partai 

politik, kewenangan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum, dan 

kewenangan memutus pendapat DPR dalam proses impeachment Presiden 

dan/atau Wakil Presiden13.  

Berdasarkan kewenangannya tersebut di atas, maka sudah menjadi 

kewenangan MK untuk melakukan uji materiil terhadap isi peraturan perundang-

undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

                                                        
12Ibid.  
13Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang No. 8 

Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi Pasal 1 huruf a-e.  
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Indonesia Tahun 1945, termasuk melakukan uji materiil tentang kewenangan 

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang dalam praktik telah 

digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Uraian fakta di atas mendorong penulis untuk meneliti tentang upaya 

hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana 

di dalam KUHAP jelas disebutkan bahwa yang mempunyai hak mengajukan 

Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya14serta sudah ditegaskan 

dan diperkuat lagi dengan adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 

bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai hak mengajukan Peninjauan 

Kembali15. Mengingat adanya dualisme penafsiran mengenai upaya hukum 

Peninjauan Kembali sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 

dan terpangkasnya kewenangan Jaksa penuntut Umum pasca putusan tersebut, 

maka Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut 

dengan mengambil judul: “KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM 

DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI 

PASCA PUTUSAN MK NO. 33/PUU-XIV/2016".  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan penulis bahas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perspektif atau pandangan Jaksa Penuntut Umum terhadap 

isi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016? 

                                                        
14Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 

Pasal 263. 
15 Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
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2. Bagaimanakah Implikasi Praktis Isi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 

terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan 

penelitian yang penulis bahas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perspektif atau pandangan Jaksa Penuntut Umum 

terhadap isi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016. 

2. Untuk mengetahui implikasi praktis isi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 

terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis rumuskan diatas, maka 

manfaat penelitian dalam proposal ini adalah: 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan 

pembelajaran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian yang sejenis. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan penjelasan terhadap atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diteliti. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

serta bagi penulis dan pembaca mengenai upaya hukum Peninjauan 

Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat  digunakan oleh pihak yang secara 

praktis berkepentingan terhadap keluarnya putusan MK No. No. 

33/PUU-XIV/2016. 

E. Metode Penelitian 

Berikut ini beberapa metode, cara atau teknik yang digunakan penulis saat 

melaksanakan Penelitian: 

1. Metode Pendekatan 

        Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan 

metode pendekatan yang menekankan analisis proses dari proses berpikir 

secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena 

yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah16. Metode 

penelitian dengan pendekatan kualitatif  bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial17. 

Penelitian ini mencoba untuk mendekati permasalahan seputar hapusnya 

kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 33/PUU-

XIV/2016. 

2. Objek Penelitian 

        Objek penelitian dalam penulisan ini adalah segala informasi yang 

berkaitan dengan kewenangan mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum pasca Putusan MK No. 33/PUU-

                                                        
16Imam Gunawan, 2016, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 

80.  
17Ibid. halaman 85. 
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XIV/2016. Elemen penelitiannya adalah aturan dan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pengaturan mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali, Putusan  MK No. 33/PUU-XIV/2016 dan Jaksa Penuntut Umum 

yang pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atau yang 

mewakili. 

3. Spesifikasi Penelitian 

        Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis, 

yaitu mengungkapkan suatu hal yang kemudian dapat dianalisis dengan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

yang menjadi objek penelitian18. Dengan demikian spesifikasi penelitian 

dalam penulisan ini adalah untuk menggambarkan bagaimana perspektif 

Jaksa Penuntut Umum setelah dikeluarkannya putusan MK No. 33/PUU-

XIV/2016. Gambaran tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat Jaksa Penuntut 

Umum dan para ahli hukum acara pidana.  

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

        Jenis data yang akan digunakan adalah data primer (primary data) dan 

data sekunder (secondary data). Data primer adalah data yang diperoleh dari 

tangan pertama, dari sumber asalnya19yang dikumpulkan melalui teknik 

wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti20.  Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi baik putusan pengadilan, 

                                                        
18Bandingkan dalam Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 

105-106.  
19Petrus Soerjowinoto et all, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiwa, 

Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, halaman 11.  
20Zainudin Ali, Loc.Cit.halaman 106. 
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buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

undangan21.  Adapun secara rinci teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

        Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan yaitu berupa:  

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 24 tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang No. 8 tahun 

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusidan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 33/PUU-XIV/2016.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer22 seperti 

berkas-berkas yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan 

                                                        
21 Ibid. 
22 Petrus Soerjowinoto et all, Loc.Cit. 
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Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, literatur, 

doktrin, dan pendapat para ahli.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya: Bibliografi, 

Kamus, Ensiklopedia, dan Glossary23 jika dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu24. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan 

terhadap narasumber yang mengetahui dan memahami secara 

mendalam mengenai permasalahan yang diangkat penulis. Pihak yang 

akan diwawancarai adalah sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum yang 

pernah mengajukan upaya Peninjauan Kembali atau yang mewakili, 

dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang dan 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pada awalnya, penulis juga 

mengajukan permohonan wawancara dengan salah satu Hakim 

Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tersebut. Namun sampai 

pada saat penelitian ini diajukan untuk pelaksanaan ujian akhir, belum 

ada jawaban dari Mahkamah Konstitusi tentang permohonan 

wawancara tersebut. Dengan demikian, seperti telah dijelaskan di atas, 

wawancara hanya dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum yang 

diwakili oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Semarang dan Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah.  

                                                        
23Ibid. halaman 12.  
24Imam Gunawan, Op.Cit. halaman 160. 
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5. Teknik Penyajian Data 

        Penyajian data dilakukan bersamaan dengan analisis data sehingga 

dalam proses ini peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir, 

interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori 

dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data25. Terhadap 

semua data yang diperoleh dilakukan editting, artinya data yang sesuai atau 

relevan dengan perumusan masalah akan digunakan sedangkan data yang 

tidak relevan atau tidak sesuai akan diabaikan. Data tersebut kemudian akan 

dianalisis dan disusun sebagai laporan penelitian berbentuk skripsi.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan analisis 

kualitatif, yaitu proses analisis yang tidak mengutamakan data dalam bentuk 

angka-angka matematis atau statistik, namun mengutamakan hasil 

interpretasi  terhadap data. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara 

menguraiakan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, dan logis sehingga 

tidak ada yang saling bertentangan satu sama lain dengan tujuan untuk 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis 

yang sudah jadi kemudian dilaporkan sebagai laporan penelitian dalam 

bentuk skripsi.  

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

                                                        
25Ibid. 
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Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi Pengertian Jaksa 

Penuntut Umum, Pengertian Upaya Hukum, Pemeriksaan Tingkat Banding, 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi, Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, 

Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali, Tugas dan Wewenang 

Mahkamah Konstitusi. 

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi 

perspektif atau pandangan Jaksa Penuntut Umum terhadap upaya hukum 

Peninjauan Kembali sebelum dikeluarkannya Putusan MK No. 33/PUU-

XIV/2016, perspektif atau pandangan Jaksa Penuntut Umum mengenai upaya 

hukum Peninjauan Kembali setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 33/PUU-

XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak lagi memiliki 

hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.  

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis 

terhadap permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 




