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BAB III 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum tentang Kejaksaan  

 

Sebelum masuk dalam gambaran umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan 

Kejaksaan Negeri Semarang, terlebih dulu penulis akan menjelaskan mengenai 

gambaran umum Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut.  

1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia 

Di muka sudah dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia 

adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang 

penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan 

keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan 

bertanggungjawab kepada Presiden, di mana tugas Kejaksaan yang utama 

adalah dii bidang penuntutan.  

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang 

menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan 

umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, 

dan nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan ini, Kejaksaan RI sebagai 

lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan 

lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004). 
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Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin 

oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 

Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-undang No. 16 Tahun 

2004 tentang  Kejaksaan  juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan 

berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan 

ketahanan bangsa, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter 

antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga 

sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.  Dalam hal ini 

Lembaga Kejaksaan adalah sebagai pengendali proses perkara (Dominus 

Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah 

suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti 

yang sah menurut Hukum Acara Pidana89.  

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan 

pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, 

Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha 

Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara. 

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai 

Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang 

lain berdasarkan undang-undang90.  

2. Doktrin Kejaksaan 

Terdapat doktrin dalam Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, 

yaitu Satya Adhi Wicaksana. Satya berarti kesetiaan yang bersumber pada 

rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan 

                                                        
89https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 15 November 2017, Pukul 15.10. 
90https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 15 November 2017, Pukul 15.10. 

https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3
https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3
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keluarga maupun kepada sesama manusia, Adhi artinya adalah 

kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung 

jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan sesama manusia dan 

Wicaksana mempunyai arti bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, 

khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya91. 

3. Visi dan Misi Kejaksaan R.I 

Selain doktrin, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai visi dan misi 

dalam pelaksanaan penegakan hukum. Visi Kejaksaan Republik Indonesia 

adalah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, 

efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima 

dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proposional dan 

bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai 

kepautan. Misi Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan 

tugas dan wewenang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas 

penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata 

dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan intelejen 

Kejaksaan secara profesional, proposional, dan bermartabat melalui 

penerapan Standart Operating Procedure (SOP) yang tepat dan efisien; 

b. Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan Pengawasan dalam 

rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama 

terkait dengan upaya penegakan hukum; 

                                                        
91https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=5, diakses pada 15 November 2017, Pukul 15.10. 

https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=5
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c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan 

penuh tanggung jawab, penuh azas, efektif, dan efisien serta 

penghargaan terhadap hak-hak publik; 

d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi 

Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama 

pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh 

masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber 

daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 

2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi 

keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan 

kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar 

kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, 

akuntabel, dan optimal; 

e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, 

bermoral, dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum 

yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait92. 

4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia 

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, berikut merupakan tugas dan wewenang 

Kejaksaan. 

a. Di bidang Pidana: 

                                                        
92https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6, diakses pada 15 November 2017, Pukul 15.10. 

https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6
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Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan utusan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat; Melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang; Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik. 

b. Di bidang perdata dan tata usaha negara: 

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam 

maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara tau 

pemerintah. 

c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum; 

Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengawasan peredaran 

barang cetakan; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat 

membahayakan masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan 

dan/atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum serta 

statistik kriminal93. 

5. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah jajaran Kejaksaan RI dengan wilayah 

tugas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 32.548 km2. 

                                                        
93Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
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Instansi ini berkantor di Jl. Pahlawan No.14, Semarang Telp. 024-8413985 

(hunting) ext. 201 Telp. (024) 8311850. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 

dipimpin oleh Sugeng Pudjianto,S.H.,M.H. sebagai Kepala Kejaksaan 

Tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan beberapa 

orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta 

fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terdiri 

dari beberapa Kejaksaan Negeri, yaitu Kejaksaan Negeri Semarang, 

Kejaksaan Negeri Kendal, Kejaksaan Negeri Demak, Kejaksaan Negeri 

Salatigaa, Kejaksaan Negeri Ambarawa, Kejaksaan Negeri Purwodadi, 

Kejaksaan Negeri Pati, Kejaksaan Negeri Kudus, Kejaksaan Negeri Jepara, 

Kejaksaan Negeri Rembang, Kejaksaan Negeri Blora, Kejaksaan Negeri 

Pekalongan, Kejaksaan Negeri Tegal, Kejaksaan Negeri Slawi, Kejaksaan 

Negeri Brebes, Kejaksaan Negeri Krajen, Kejaksaan Negeri Pemalang, 

Kejaksaan Negeri Batang, Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri 

Cilacap, Kejaksaan Negeri Banyumas, Kejaksaan Negeri Banjarnegara, 

Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Magelang, Kejaksaan 

Negeri Mungkid, Kejaksaan Negeri Temanggung, Kejaksaan Negeri 

Wonosobo, Kejaksaan Negeri Purworejo, Kejaksaan Negeri Kebumen, 

Kejaksaan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Klaten, Kejaksaan Negeri 

Boyolali, Sukoharjo, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Kejaksaan Negeri 



 

 

44 
 

Wonogiri, Kejaksaan Negeri Sragen, serta Kejaksaan Negeri Semarang 

cabang di pelabuhan Semarang94. 

a. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 

 

Gambar 3.1. 

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah95 

 

6. Kejaksaan Negeri Semarang 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah jajaran Kejaksaan RI dan di bawah 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan wilayah tugas di Kota Semarang,. 

Instansi ini berkantor di Jl. Abdulrahamansaleh no. 5-9 Semarang. Telp 024-

7607507, 024- 7607699. Kejaksaan Negeri Semarang dipimpin oleh Abdul 

Azis, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Semarang. Dalam 

                                                        
94http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/, diakses pada 15 November 2017, pukul 15.20. 
95http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/main/profile/struktur.html, diakses pada 15 November 2017, Pukul 

15.20.  

http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/
http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/main/profile/struktur.html
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melaksanakan tugasnya, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang dibantu oleh 

seorang Wakil Kepala Kejaksaan Negeri dan beberapa orang unsur 

pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Kejaksaan Negeri Semarang 

mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi 

Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan di wilayah Kota Semarang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Jaksa Agung. Berikut Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Semarang:  

 
Gambar 3.2. 

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Semarang96. 

 

B. Perspektif atau Pandangan Jaksa Penuntut Umum terhadap Isi Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 33 PUU/XIV/2016  

 

Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang di atur 

di dalam Pasal 263-269 KUHAP. Dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali 

                                                        
96Struktur organisasi ini penulis buat sendiri berdasarkan data yang diberikan oleh Bagian 

Kepegawaian Kejaksaan Negeri Semarang Triana Sitti, S.H dikarenakan dalam website Kejaksaan 

tidak ada. 
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perkara pidana berpijak pada asas Peninjauan Kembali yang dicantumkan dalam 

Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat 

mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung97. 

Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa lembaga Peninjauan 

Kembali semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan 

negara atau korban. Substansi upaya hukum Peninjauan Kembali berpijak pada 

dasar, bahwa negara telah salah mempidana (miscarriage of justice) penduduk 

yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. 

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, diberikanlah hak untuk mengajukan 

Peninjauan Kembali kepada terpidana bukan negara. Negara tidak pernah 

menjadi korban yang diakibatkan oleh proses peradilan yang salah98. Dengan 

demikian dapatlah diartikan bahwa sesungguhnya Peninjauan Kembali 

merupakan wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara pada 

penduduk negara99. 

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat suatu perbedan penafsiran 

mengenai Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasar 

kepentingan negara Jaksa Penuntut Umum ditafsirkan bahwa Peninjauan 

Kembali bukan hanya ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya saja 

melainkan juga Jaksa Penuntut Umum selama terdapat dasar yang menguatkan. 

Untuk pertama kalinya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali 

                                                        
97 Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana. 
98 Adami Chazawi, Op.cit halaman 8. 
99Ibid. halaman 9.  
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terhadap putusan Mahkamah Agung atas nama Mochtar Pakpahan pada tahun 

1996. Mahkamah Agung dengan berbagai pertimbangan menerima permintaan 

peninjauan kembali oleh Jaksa dengan amar putusan membatalkan putusan 

Mahkamah Agung sebelumnya dan menghukum terdakwa Mochtar Pakpahan 

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.   

Kasus yang terjadi di atas, menimbulkan suatu perdebatan mengenai 

keadilan dan kepastian hukum. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum  dirasa janggal dan sangat merugikan bagi terpidana. Demikian 

pula terhadap kasus atas nama terdakwa Djoko Tjandra dimana dirinya diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang 

kemudian terhadap putusan tersebut diajukan peninjauan kembali oleh Jaksa. 

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

Dadang Suryawan yang merupakan Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri 

Semarang, terdapat beberapa alasan yang mendasari permohonan peninjauan 

kembali oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum dikeluarkannya Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. 

Pada dasarnya di dalam KUHAP sendiri tidak terdapat kalimat yang 

menyatakan bahwa Peninjauan Kembali semata-mata merupakan hak dari 

terpidana saja. Dalam  Pasal 263 ayat (1) KUHAP di katakan bahwa 

terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tidak ada larangan bahwa 

Jaksa Penuntut Umum tidak boleh mengajukan peninjauan kembali, 

sehingga merupakan suatu hal yang wajar apabila Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan peninjauan kembali100.  

 

Sehubungan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum di atas, di dalam 

hukum dikenal adanya adagium interpretatio cessat in claris yang artinya adalah 

                                                        
100 Hasil wawancara penulis dengan Dadang Suryawan, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan 

Negeri Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2017. 
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apabila terdapat undang-undang yang terang benderang dan jelas maka tidak 

diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang 

sudah jelas sekali akan menimbulkan kehancuran-interpretations est 

perversio101.  

Sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan 

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. Sesungguhnya berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa objek 

dan subjek Peninjauan Kembali adalah: 

1. suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  

2. putusan tersebut merupakan putusan yang mengandung pemidaan  

3. subjek peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya.  

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sangat jelas bahwa isi pasal 263 

ayat (1) adalah limitatif, bahwa peninjauan kembali dapat diajukan hanya oleh 

terpidana atau ahli warisnya saja dan bukan Jaksa Penuntut Umum.  

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut isi Putusan MK No. 33/PUU-

XIV/2016 yang dalam amar putusan menyatakan bahwa: 

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang 

                                                        
101 Kumpulan Adagium Hukum, http://www.suduthukum.com/2016/04/kumpulan-adagium-

hukum.html, diakses pada 21 November Pukul 22.30. 

http://www.suduthukum.com/2016/04/kumpulan-adagium-hukum.html
http://www.suduthukum.com/2016/04/kumpulan-adagium-hukum.html
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dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo102. 

Berdasarkan amar putusan MK tersebut jelas bahwa selama ini sebelum 

dikeluarkannya Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 Jaksa Penuntut 

Umum telah melakukan suatu kesalahan dalam melakukan penafsiran 

undang-undang secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan makna 

yang lain dari tujuan pembuat undang-undang tersebut. Dengan demikian 

Pasal 263ayat (1) KUHAP pada dasarnya tidak mengandung kalimat yang 

multitafsir, hanya saja Jaksa Penuntut Umum yang menafsirkannya lain 

secara paksa.  

Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Peninjauan Kembali ternyata 

juga terjadi di kalangan Jaksa Penuntut Umum sendiri. Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan M. Siregar yang merupakan Jaksa di Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah menyatakan: 

Bahwa ketentuan mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali sudah 

sangat jelas tertera pada Pasal 263 KUHAP. Upaya hukum Peninjauan 

Kembali merupakan hak bagi terpidana dan ahli warisnya, bukan hak 

dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum sendiri diberikan hak 

penuntutan mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga 

kasasi. Apabila dalam semua proses tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak 

dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah maka hal tersebut 

merupakan suatu keuntungan bagi terdakwa. Selama ini upaya hukum 

Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 

sesungguhnya merupakan bentuk dari politisasi hukum saja, karena jelas 

bahwa dalam Pasal 263 KUHAP tidak menyebutkan Jaksa Penuntut 

Umum sebagai subjek Peninjauan Kembali. Dengan ketentuan Pasal 263 

KUHAP yang sudah sangat jelas tersebut maka tidak diperbolehkan 

menafsirkan sendiri karena akan menimbulkan terjadinya 

ketidaksesuaian antara kenyataan dan keinginan dari pembentuk undang-

undang itu sendiri103.  

 

                                                        
102 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. 
103 Hasil wawancara penulis dengan M. Siregar, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah pada tanggal 20 November 2017. 
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Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, maka berikut pertimbangan 

yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016, 

yang menyatakan bahwa: 

Upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak 

dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang 

tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan 

hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia 

memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan 

upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. 

Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk 

kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan 

kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum 

luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak 

mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli 

warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah 

putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan 

terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep 

upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas 

terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk 

ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum  pastilah menguntungkan 

terpidana. Pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk 

kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan 

esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Apabila esensi ini ditiadakan 

maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau 

menjadi tidak berarti104. 

 

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sudah sepakat 

sesuai dengan ketentuan KUHAP bahwa Peninjauan Kembali hanya merupakan 

hak bagi terpidana atau ahli warisnya saja. Apabila di dalam Pasal 263 ayat (1) 

KUHAP tidak melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan 

Kembali namun perlu dipahami bahwa ketentuan pasal tersebut menggunakan 

kata “hanya” sehingga dapat diambil kesimpulan pihak yang tidak disebutkan 

dalam pasal tersebut tidak berwenang.  

                                                        
104 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. 
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Namun menurut Dadang Suryawan terdapat persoalan atau ketentuan 

dalam Pasal 263 KUHAP yang masih dianggap kurang jelas atau aneh, yaitu 

pada ayat (3). Berikut hasil wawancara dengan beliau: 

Pasal 263 ayat (3) terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suatu 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 

diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu 

perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu 

pemidanaan. Ketentuan pasal tersebut sudah jelas atau pasti bukan 

ditujukan kepada terpidana, hal ini dikarenakan tidak mungkin terpidana 

akan mengajukan upaya hukum yang pada akhirnya akan merugikan 

dirinya sendiri. Dengan mendasarkan pda ketentuan inilah kemudian 

beberapa  Jaksa Penuntut Umum menafsirkan bahwa ketentuan pasal 263 

ayat (3) ditujukan kepada dirinya105.  

  

Namun menurut hemat Penulis, pernyataan tersebut nampaknya dapat 

dipelajari lebih dalam lagi. Syarat formil untuk dapat mengajukan Peninjauan 

Kembali tercantum pada Pasal 263 ayat (1) yang pada intinya menjelaskan 

bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan 

Kembali, dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah inkracht, tidak 

dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan106. 

Kemudian syarat materiil pengajuan Peninjauan Kembali terdapat pada ayat (2), 

yaitu: 

a. Apabila terdapat keadan 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.  

                                                        
105 Hasil wawancara penulis dengan Dadang Suryawan, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan 

Negeri Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2017. 
106 Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana. 
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b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah 

terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang 

dinyatakaan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain.  

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim 

atau suatu kekeliruan yang nyata107. 

Dari hal yang dikemukakan di atas, maka ketentuan ayat (2) huruf a,b,c 

seungguhnya justru merupakan alasan untuk membebaskan atau tidak 

dipidananya terdakwa108. Ketentuan ayat (2) tersebut diatas apabila 

dibandingkan dengan ketentuan ayat (3) memang  sangatlah bertentangan. 

Menurut ayat (2) huruf a, putusan Peninjauan Kembali harus meringankan 

terpidana, berbeda halnya dengan ayat (3) yang secara logika putusannya akan 

merugikan terpidana.  

Demikianpun ketentuan Pasal 263 ayat (3) menyatakan terhadap suatu 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 

diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu 

perbuatan yang didakwakan telah terbukti namun tidak diikuti oleh suatu 

pemidanaan. Dapat disimpulkan bahwa menurut ayat (3) sudah pasti putusan 

nantinya adalah berupa pemidanaan. Ketentuan ayat tersebut jelas sangat 

membingungkan dikarenakan Peninjauan Kembali sendiri dibentuk untuk 

menguntungkan terdakwa.  

Sebagai salah satu dasar yang dapat memperlihatkan bahwa upaya 

Peninjauan kembali memang ditujukan demi keuntungan terdakwa adalah  Pasal 

                                                        
107 Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana. 
108 Adami Chazawi, Op.Cit. halaman 92.  
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266 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam 

putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan 

dalam putusan semula109. Dengan demikian, untuk selanjutnya,  apabila Pasal 

263 ayat (3) diberlakukan maka akan melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (3).  

Bagaimana mungkin bahwa terhadap ketentuan Peninjauan Kembali 

tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain? Adami Chazawi dalam 

bukunya menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (3) tidak perlu diindahkan, karena 

menurut asas in dubio pro reo yang artinya dalam hal terdapat keragu-raguan 

maka  harus memilih yang paling menguntungkan terdakwa110, sehingga 

terhadap Pasal 263 ayat (3) haruslah dikesampingkan karena merupakan hal 

yang merugikan terdakwa atau terpidana. Selain itu, sudah jelas bahwa 

Peninjauan Kembali juga tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum.  

Walaupun Adami Chazawi menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (3) tidak 

perlu diindahkan, namun tentunya kesalahan isi atau redaksi suatu peraturan 

perundang-undangan atau ketidaksinkronan isinya tidak dapat dikesampingkan 

begitu saja karena akan memiliki implikasi yang luas, karena isi atau redaksi 

pasal tersebut akan menjadi dasar bagi suatu proses peradilan dan putusan 

pengadilan. 

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan penafsiran mengenai peninjauan 

kembali bukan hanya terjadi pada pasal 263 KUHAP saja melainkan juga 

terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali, salah 

                                                        
109 Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana. 
110 Adami Chazawi, Op.Cit. halaman 93.  
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satunya adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Peninjauan kembali dalam undang-undang ini dibahas dalam Pasal 

24 dimana pada ayat (1) dikatakan bahwa 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-undang111. Apabila dilihat 

dari subjek pemohon peninjauan kembali, menurut undang-undang tersebut 

diatas tidak secara spesifik dijelaskan mengenai siapa saja yang dimaksud 

dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Tentu kalimat tersebut menimbulkan 

silang pendapat, ketidakpastian dan perbedaan penafsiran bagi Jaksa Penuntut 

Umum yang kemudian dapat beranggapan bahwa dirinya sebagai pihak yang 

berwenang untuk mengajukan Peninjauan kembali.  

Berikut hasil wawancara dengan Dadang Suryawan mengenai isi Pasal 24 

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

tersebut: 

....selain pasal 263 KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman juga menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Dalam Pasal 24 ayat (1) 

hanya tertulis “pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan 

peninjauan kembali”. Pasal tersebut tidak membatasi bahwa hanya 

terpidana atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan Peninjauan 

Kembali. Dalam hukum  pidana pihak yang bersangkutan adalah terdakwa 

atau terpidana, korban, dan tentu saja Jaksa. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut 

Umum mempunyai hak mengajukan peninjauan kembali karena 

merupakan bagian dari pihak yang bersangkutan112. 

 

Pendapat Jaksa Penuntut Umum rasanya tidak sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlaku. Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

                                                        
111 Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
112 Hasil wawancara penulis dengan Dadang Suryawan, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan 

Negeri Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2017. 
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tentang Kekuasaan Kehakiman memang tidak menjelaskan secara detail dan 

spesifik mengenai pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Namun 

perlu dipahami dalam pasal 24 ayat (1) terdapat kalimat yang mengatakan 

“...apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-

undang”.  Hal atau keadaan tertentu terkait Peninjauan Kembali diatur secara 

rinci dalam pasal 263 KUHAP, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 

24 UU No. 48 Tahun 2009 ini mengacu pada ketentuan Pasal 263 KUHAP.  

Memang UU Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan secara spesifik 

mengenai Peninjauan Kembali, dikarenakan undang-undang tersebut merujuk 

ketentuan KUHAP dimana Peninjauan Kembali diatur secara lengkap dan jelas. 

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 hanya menjelaskan secara umum mengenai 

pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Berbeda halnya dengan pasal 

263 KUHAP yang secara rinci menjelaskan bahwa hanya terpidana atau ahli 

warisnya saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu, 

seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menggunakan UU Kekuasaan 

Kehakiman sebagai dasar mengajukan peninjauan kembali, karena bertentangan 

dengan ketentuan pasal 263 KUHAP. 

Apabila membahas mengenai upaya hukum luar biasa Jaksa Penuntut 

Umum sebenarnya sudah diberikan hak yang sama untuk dapat mengajukan 

upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada Jaksa 

adalah Kasasi demi Kepentingan Hukum. Kasasi demi Kepentingan Hukum 

diatur dalam pasal 259-262 KUHAP, khususnya Pasal 259  ayat (1) dan ayat (2) 

KUHAP yang menyatakan bahwa:  (1) demi kepentingan hukum terhadap semua 

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain 
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selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi 

oleh Jaksa Agung. Kemudian pada ayat (2) dikatakan bahwa putusan kasasi 

demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.  

Upaya hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum memang berbeda dengan 

upaya hukum Peninjauan Kembali. Perbedaan yang sangat jelas terletak pada 

ketentuan pasal 259 ayat (2) dimana dijelaskan bahwa putusan Kasasi demi 

Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, dalam 

hal ini baik Jaksa maupun terpidana pun tidak boleh dirugikan dengan adanya 

permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa. Menurut wawancara 

penulis dengan Dadang Suryawan: 

Tidak hanya terpidana saja yang diberikan hak mengajukan upaya 

hukum luar biasa, Jaksa Penuntut Umum pun diberikan hak untuk 

mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu berupa Kasasi demi 

Kepentingan Hukum. Namun demikian, kasasi demi kepentingan hukum 

merupakan upaya hukum yang terbatas. Berdasarkan Pasal 259 ayat (1) 

dinyatakan bahwa terhadap semua putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada 

Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan Kasasi demi 

Kepentingan Hukum. Adapun upaya hukum Kasasi demi Kepentingam 

Hukum ini sangat terbatas karena hanya dapat diajukan terhadap putusan 

selain dari Mahkamah Agung113.  

 

Upaya hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum memang berbeda 

dengan  Peninjauan Kembali. Walaupun keduanya merupakan upaya hukum 

luar biasa, namun terdapat perbedaan yang jelas yaitu mengenai syarat formil 

pengajuan Kasasi demi Kepentingan Hukum yang terdapat pada Pasal 259 

ayat (1) yaitu, putusan yang dapat diajukan Kasasi demi Kepentingan Hukum 

adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan 

                                                        
113 Hasil wawancara penulis dengan Dadang Suryawan, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan 

Negeri Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2017. 



 

 

57 
 

Negeri dan Pengadian Tinggi saja114. Berbeda dengan Peninjauan Kembali 

yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan dari Mahkamah Agung. 

Berdasarkan KUHAP, alasan materiil mengajukan Kasasi demi Kepentingan 

Hukum memang tidak secara jelas disebutkan, namun melalui istilah “Kasasi 

demi Kepentingan Hukum” dapat diketahui bahwa alasannya yaitu dari sudut 

kepentingan hukum115.  

Menurut frasa demi kepentingan hukum, bisa jadi titik pangkalnya 

permintaan bukan pada kepentingan umum, tapi untuk tegaknya kebenaran 

hukum atau kepastian hukum. Berbeda halnya dengan Peninjauan Kembali 

dan Kasasi biasa, Kasasi demi Kepentingan Hukum dapat diajukan terhdap 

putusan pembebasan dengan catatan sesuai Pasal 259 ayat (2) bahwa putusan 

Kasasi demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang 

berkepentingan116. Konkretnya, pengajuan Kasasi demi Kepentingan Hukum 

tidak boleh merubah amar putusan pembebasan menjadi pemidanaan117.  

Upaya hukum luar biasa yang dimiliki Jaksa adalah Kasasi demi 

Kepentingan Hukum. Sesuai dengan namanya, berarti upaya hukum ini 

dilakukan dengan dilandasi dan didasarkan atas kepentingan hukum 

yang mencakup keadilan dan kepastian hukum. Kasasi demi 

Kepentingan Hukum bukan merupakan upaya untuk melakukan 

penuntutan, karena sifat Kasasi demi Kepentingan Hukum menurut tidak 

boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Sebagaimana diketahui 

bahwa terdakwa atau terpidana merupakan pihak yang berkepentingan 

sehingga putusan Kasasi demi Kepentingan Hukumpun tidak boleh 

merugikannya. Dengan demikian Kasasi demi Kepentingan Hukum 

bertujuan untuk mengkoreksi putusan pengadilan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya apabila terjadi kesalahan118. 

                                                        
114 Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana. 
115 Adami Chazawi, Op.Cit. halaman 100. 
116 Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana. 
117 Adami Chazawi, Op.Cit. halaman 101. 
118 Hasil wawancara penulis dengan M. Siregar, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah pada tanggal 20 November 2017. 
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Syarat materiil permintaan Kasasi demi Kepentingan Hukum, tidak 

berbeda dengan kasasi biasa yakni apakah benar suatu peraturan hukum tidak 

diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara 

mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, serta apakah 

benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya119. Kasasi demi 

Kepentingan Hukum  merupakan sarana untuk melawan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keadilan dapat diperoleh agar 

negara dan masyarakat tidak dirugikan sebagai akibat dari kekeliruan atau 

keteledoran Hakim.  

Sebagai contoh putusan Mahkamah Agung atas permohonan Kasasi 

demi Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung RI No. SP-01/C/1976 tanggal 27 

Maret 1976 dengan terdakwa Chozir Baidawi, yang menyatakan 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 januari 1973 

No. 1102/1871, menyatakan tuntutan Jaksa terhadap terdakwa gugur karena 

terdakwa meninggal dunia, serta memerintahkan agar barang bukti berupa 

rumah, emas, dan uang dikembalikan kepada ahli waris terdakwa120. Dengan 

demikian Kasasi demi Kepentingan Hukum memang tidak boleh merugikan 

pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 259 KUHAP serta 

menjaga wewenang negara agar tidak melampaui batas. 

Berdasarkan wawancara dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, 

jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 33/PPU/XIV/2016 adalah demi adanya kepastian hukum. 

                                                        
119 Leden Marpaung, Op.Cit. halaman 86. 
120 Ibid. halaman 89. 
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Kontekstualitas waktu dan kondisi pengajuan upaya hukum Peninjauan 

Kembali untuk kasus Muchtar Pakpahan juga tidak hanya dilatarbelakangi 

kepentingan hukum, namun juga kepentingan politik tertentu. Walaupun 

demikian, mereka juga beranggapan bahwa sebelum adanya keputusan MK 

tersebut, jika dalam praktek dapat ditemui Jaksa yang mengajukan upaya 

hukum Peninjauan kembali, maka tidaklah dapat mereka serta merta 

disalahkan, karena dasar untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali tersebut dianggap sudah tepat dan hal tersebut lebih dikarenakan 

adanya perbedaan penafsiran dan persepsi tentang isi pasal  263 KUHAP 

yang tidak menuliskan larangan bagi Jaksa untuk mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali dan pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 yang juga tidak 

secara jelas dan pasti mengatur mengenai subjek yang dapat mengajukan 

upaya hukum Peninjauan Kembali. Dengan demikian keputusan Mahkamah 

Konstitusi No. 33/PPU/XIV/2016 sudah tepat dan akan menyudahi 

perdebatan mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan 

upaya hukum Peninjauan Kembali.     

C. Implikasi Praktis Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU/XIV/2016 

terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 merupakan putusan 

dari permohonan judicial review yang diajukan oleh pemohon atas nama Anna 

Boentaran. Kedudukan hukum pemohon adalah sebagai seorang isteri dari 

Djoko Tjandra yang merupakan terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan 

oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel., tanggal 
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28 Agustus 2000. Di dalam amar putusannya dikatakan bahwa perbuatan yang 

didakwakan terhadap Djoko Tjandra terbukti namun bukan merupakan sebuah 

tindak pidana melainkan termasuk perkara perdata, sehingga Pengadilan Negeri 

yang bersangkutan memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.  

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa mengajukan kasasi 

kepada Mahkamah Agung, dengan amar putusannya yaitu Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1688K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001menyatakan bahwa kasasi 

Jaksa ditolak. Dengan demikian maka putusan tersebut tetap mengacu pada 

putusan Pengadilan Negeri yang sebelumnya telah diputus121. 

Kemudian, setelah 8 tahun berlalu yaitu pada tahun 2009 Jaksa 

mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap perkara 

tersebut. Peninjauan Kembali oleh Jaksa ini mengakibatkan kebingungan karena 

di dalam KUHAP tidak diatur mengenai kewenangan Jaksa mengajukan 

Peninjauan Kembali. Untuk menjawab semua keragu-raguan terhadap pihak 

yang dapat mengajukan peninjauan kembali maka atas permohonan judicial 

review oleh pemohon Anna Boentaran Mahkamah Konstitusi berikut dapat 

terlihat beberapa pertimbangan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 yaitu: 

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum, terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan 

permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan 

ketentuan pasal tersebut menurut Mahkamah terdapat empat landasan 

pokok yang tidak boleh dilanggar atau ditafsirkan selain dari apa yang 

secara tegas tersurat dalam pasal tersebut, yakni: 

1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak);  

                                                        
121 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. 
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2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum;  

3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana 

atau ahli warisnya;  

4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan 

pemidanaan122. 

 

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang dilandasi filosofi 

pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat 

perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan 

putusan Hakim. Dengan demikian maka peninjauan kembali merupakan hak 

bagi terpidana atau ahli warisnya bukan hak negara atau korban123.  

Disamping itu, di dalam Putusan MK tersebut dinyatakan juga bahwa 

Peninjauan Kembali perlu dimaknai sebagai bentuk perlindungan hak asasi 

manusia, karena dalam hal ini seorang terpidana harus berhadapan dengan 

kekuasaan negara yang begitu kuat. Sehingga adil apabila Peninjauan Kembali 

hanya dibatasi sebagai hak bagi terpidana atau ahli warisnya saja124. 

Sehubungan dengan hal tersebut,  berikut pendapat Jaksa Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah yaitu M. Siregar yang menyatakan: 

Peninjauan Kembali jelas bukan merupakan kewenangan Jaksa, karena 

berdasarkan sejarah yang melandasi dibentuknya lembaga Peninjauan 

Kembali mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari terpidana sendiri 

bukan Jaksa maupun korban, sehingga terhadap Peninjauan Kembali yang 

telah diajukan oleh Jaksa dapat dipandang sebagai salah penafsiran yang 

merupakan bentuk dari penyimpangan undang-undang125. 

 

Dengan adanya perbedaan penafsiran mengenai Peninjauan Kembali maka 

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 

                                                        
122 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. 
123 Ibid.  
124 Ibid.  
125 Hasil wawancara penulis dengan M. Siregar, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah pada tanggal 20 November 2017. 
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Mahkamah ingin mengakhiri adanya silang pendapat tersebut melalui amar 

putusannya yang menyatakan:  

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang 

dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. 

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang 

dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo126.  

  

Sebagaimana dikatakan dalam amar putusan MK tersebut diatas, dengan 

demikian maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP apabila dimaknai lain yaitu apabila 

ditafsirkan bahwa Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali maka akan 

bertentangan dengan UUD 1945. Penafsiran atau pemaknaan yang selama ini 

dilakukan Jaksa sebagai dasar Peninjauan Kembali tidak lagi mempunyai dasar 

hukum yang kuat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka 

Putusan tersebut melarang adanya permintaan Peninjauan Kembali oleh Jaksa. 

Ditegaskan lagi dalam putusan tersebut bahwa Peninjauan Kembali merupakan 

hak yang terbatas hanya untuk terpidana atau ahli warisnya, bukan Jaksa.  

Dengan demikian, jenis upaya hukum yang masih dimiliki oleh Jaksa 

adalah upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, dan upaya hukum luar 

biasa yakni Kasasi demi Kepentingan Hukum.  

Bagaimana kemudian implikasi putusan tersebut terhadap Jaksa? 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang 

yaitu Dadang Suryawan beliau menyatakan bahwa: 

                                                        
126 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. 
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Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-

XIV/2016 yang menegaskan bahwa Peninjauan Kembali merupakan hak 

terpidana atau ahli warisnya saja  maka tentu jelas apabila Jaksa tidak 

diperbolehkan lagi mengajukan Peninjauan Kembali. Putusan tersebut 

tidak merugikan Jaksa oleh karena Jaksa dalam menjalankan tugasnya 

harus berdasarkan undang-undang sehingga apapun yang dikatakan 

undang-undang (Putusan MK) akan dilaksanakan. Apabila dilihat dari sisi 

kewenangan Jaksa maka setelah putusan tersebut kewenangan Jaksa 

adalah terbatas. Dengan begitu Jaksa tidak dapat melakukan upaya hukum 

terhadap Putusan Pengadilan dari Mahkamah Agung. Satu-satunya upaya 

hukum luar biasa yang dapat digunakan Jaksa adalah Kasasi demi 

Kepentingan Hukum. Namun perlu diingat bahwa Kasasi demi 

Kepentingan Hukum berbeda dengan Peninjauan Kembali karena hanya 

boleh diajukan terhadap putusan pengadilan selain dari Mahkamah Agung. 

Sedangkan dalam prakteknya, putusan yang diajukan upaya hukum luar 

biasa seringkali merupakan putusan Mahkamah Agung. Disamping itu, 

dalam Pasal 259 ayat (2), dinyatakan bahwa putusan Kasasi demi 

Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. 

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, dalam hal Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan tuntutan rasanya tidak mungkin apabila putusannya tidak 

merugikan pihak yang berkepentingan (terdakwa), karena menurut 

pandangan saya, sifat penuntutan yang diajukan Jaksa pastilah 

menimbulkan amar putusan berupa pemidanaan127. 

 

Dasar yang melandasi upaya hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum 

adalah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Sehubungan 

dengan ketentuan Kasasi demi Kepentingan Hukum yang tidak boleh merugikan 

pihak yang berkepentingan, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

33/PUU-XIV/2016 tersirat juga beberapa pertimbangan mengenai hal tersebut.  

...memang dimungkinkan apabila terdapat kesalahan dalam putusan 

pengadilan dalam hal bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, 

proses yang panjang yang telah dilalui oleh Jaksa mulai dari penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, 

banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup 

bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil 

jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli 

warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya 

                                                        
127 Hasil wawancara penulis dengan Dadang Suryawan, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan 

Negeri Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2017. 
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dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang 

telah memperoleh kesempatan yang cukup128... 

 

Dapat dikatakan bahwa baik terdakwa maupun Jaksa masing-masing telah 

diberikan haknya yang adil sesuai dengan pertimbangan pembuat undang-

undang.  Jaksa telah diberikan kewenangannya untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa mulai dari tingkat pertama hingga kasasi, sehingga Peninjauan 

Kembali sepenuhnya merupakan hak terpidana. Kewenagan Jaksa sebagai pihak 

yang mewakili negara memang harus dibatasi karena apabila tidak dibatasi maka 

kewenangan itu akan menjadi kesewenang-wenangan129.  

Untuk menegakkan dan menjaga kepastian hukum, maka kekuasaan 

negara dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap warga negara. 

Terkait dengan hal ini, negara dibatasi kewenangannya agar tidak berkali-kali 

melakukan penuntutan pidana terhadap orang yang diduga dan didakwa 

melakukan kejahatan. Asas ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara 

(due proces of law)130. Asas ini dilandasi oleh dorongan dan kehendak negara 

untuk menegakkan kewibawaan negara sendiri dalam usaha negara memenuhi 

tuntutan perdamaian dan kepastian bagi individu. Tegaknya kewibawaan negara 

bukan dilihat dari tindakan kesewenang-wenangan terhadap penduduk negara, 

melainkan dari konsistensi negara terhadap tatanan dan ketentuan yang dibuat 

oleh negara sendiri131. 

                                                        
128 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. 
129 Adami Chazawi, Loc.Cit. 
130Ibid. halaman 13. 
131Ibid.  
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Di lain pihak, pembatasan kewenangan Jaksa untuk tidak mengajukan 

Peninjauan Kembali menimbulkan sebuah kekawatiran baru mengenai keadilan 

dan kepastian hukum. 

...mungkin akan muncul persoalan mengenai dilarangnya Jaksa 

mengajukan Peninjauan Kembali yaitu apabila dalam suatu perkara 

pidana, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jelas jelas 

memperlihatkan kesalahan atau kekhilafan Hakim berupa putusan bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum,  maka tidak ada upaya hukum lagi 

yang dapat dilakukan oleh Jaksa132. Bagaimanapun kesalahan dalam 

putusan pengadilan sangat dimungkinkan terjadi baik secara sengaja atau 

tidak. Namun karena Putusan MK jelas melarang Jaksa mengajukan 

peninjauan kembali, maka tidak akan mungkin untuk menerobos aturan 

tersebut133. 

 

Kesalahan yang terdapat pada putusan pengadilan dapat dikatakan sebagai 

adanya kesesatan. Baik sesat fakta hukumnya maupun sesat aturan hukumnya. 

Apabila di dalam sidang pengadilan Jaksa mengungkapkan suatu kejadian yang 

tidak sebenarnya menjadi seolah-olah sebenarnya, kemudian digunakan Hakim 

sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang merugikan terdakwa 

maka ini disebut sebagai putusan sesat134. Sebaliknya peradilan sesat dapat pula 

disebabkan oleh kesalahan majelis hakim. Sampai saat ini peradilan kita belum 

bisa terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme135 sehingga dimungkinkan, 

Hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa 

yang seharusnya dipidana.  

Namun tidak semua fakta hasil rekayasa maupun salah dalam menerapkan 

hukumnya merupakan kesesatan peradilan. Kesesatan hakim merupakan 

                                                        
132 Hasil wawancara penulis dengan M. Siregar, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah pada tanggal 20 November 2017. 
133 Hasil wawancara penulis dengan M. Siregar, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah pada tanggal 20 November 2017. 
134 Adami Chazawi, Op.Cit. halaman 132. 
135 Ibid. halaman 134. 
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kesesatan tentang fakta-fakta yang akibatnya merugikan terdakwa. Dengan 

demikian, kesesatan fakta-fakta yang akibatnya menguntungkan terdakwa bukan 

merupakan kesesatan hakim136. Hal ini bukan kesesatan apabila putusan tidak 

merugikan terdakwa, meskipun faktanya palsu atau hukumnya salah. Menurut 

Adami Chazawi kiranya keadaan ini sesuai dengan adagium “lebih baik 

membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum stau orang 

yang tidak bersalah”137. 

Namun demikian patut pula direnungkan pertanyaan yang dikemukakan 

Alan M. Dershowitz, yang berbunyi “Bagaimana pengacara, penuntut uum, dan 

hakim bisa tidur jika mengetahui seorang yang bersalah bebas dari hukuman?”. 

“Bagaimana kita bisa tidur, jika seorang yang tidak bersalah  dijebloskan dalam 

penjara?”138.  

Memang akibat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

33/PUU-XIV/2016 sangat sulit. Penegak hukum ingin mewujudkan keadilan 

dengan tidak membiarkan orang yang terbukti bersalah bebas begitu saja, namun 

di sisi lain hukum juga harus membatasi kewenangan negara sesuai dengan asas 

due proces of law. Kemudian perlu diingat bahwa filosofi Peninjauan Kembali 

memang hanya ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya, sehingga aparat 

penegak hukum (Jaksa) yang selama ini telah mengajukan Peninjauan Kembali 

harus berbesar hati untuk menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya tidak 

sesuai dengan undang-undang. 

...namun terdapat satu persoalan lagi terkait Putusan MK, yaitu apakah 

berlaku surut (retroaktif) atau berlaku ke depan(prospektif). Karena jika 

                                                        
136 Ibid. halaman 136. 
137 Ibid.  
138 Lihat dalam Yahya Harahap, Op.Cit. halaman 654. 
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berlaku surut maka dengan begitu putusan pengadilan mengenai 

peninjauan kembali yang diajukan Jaksa terhadulu semestinya batal demi 

hukum karena syarat yang diajukan Jaksa sebagai dasar permintaan 

peninjauan kembali telah melanggar undang-undang (sesuai Putusan 

MK)139. 

   

Beberapa ahli hukum yang mencoba menawarkan solusi atas putusan MK 

ini. Ada asli yang menyatakan bahwa putusan MK ini bukan merupakan norma 

baru, sehingga seharusnya juga berlaku ke belakang, yang artinya retro-aktif. 

Ada juga yang mengatakan bahwa putusan ini harus berlaku prospektif. Namun 

yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa sesungguhnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 tidak menambahkan norma baru, hanya 

menegaskan kembali apa yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP140. 

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan penjelasan Pasal 10 

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

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa:   

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah 

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan 

dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula 

kekuatan hukum mengikat (final and binding). 

 

Walaupun berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa putusan MK ini 

dikatakan tidak membuat norma hukum baru, namun dengan adanya putusan ini, 

maka implikasi praktis yang langsung dapat dirasakan oleh Jaksa adalah 

berkurangnya salah satu jenis upaya hukum yang selama ini, walaupun disertai 

dengan berbagai perdebatan, dalam realita, pernah dilaksanakan dan digunakan  

oleh Jaksa Penuntut Umum.  

                                                        
139 Hasil wawancara penulis dengan M. Siregar, S.H Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah pada tanggal 20 November 2017. 
140http://www.laporannews.com/utama/item/400-menguliti-pk-jaksa-pasca-putusan-mk-nomor-33-

puu-xiv-2016, diakses pada Hari Kamis 22 November Pukul 23:26. 

http://www.laporannews.com/utama/item/400-menguliti-pk-jaksa-pasca-putusan-mk-nomor-33-puu-xiv-2016
http://www.laporannews.com/utama/item/400-menguliti-pk-jaksa-pasca-putusan-mk-nomor-33-puu-xiv-2016
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Mengingat dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 

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

Konstitusi dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah bersifat final, langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum yang dapat 

ditempuh kembali atau bersifat final dan binding, maka mau tidak mau, 

implikasi praktis dari putusan ini adalah Jaksa Penuntut Umum sudah tidak 

mungkin lagi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.  Keputusan 

Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 akhirnya dapat mengakhiri 

perdebatan panjang tentang dapat atau tidaknya Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dengan demikian terdapat 

kesepakatan pendapat dari para ahli hukum dan terhindarnya dualisme hukum 

dan tercapainya kesatuan hukum tentang hal ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




