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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka 

dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mengenai perspektif Jaksa Penuntut Umum terhadap isi Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 

Terkait dengan Putusan MK No. 33 /PPU-XIV/2016 yang berisi mengenai 

uji materiil Pasal 263 ayat (1) KUHAP, amar putusannya menyatakan 

bahwa Pasal 263 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai 

lain selain yang tersurat dalam pasal tersebut. Putusan tersebut membawa 

akibat hukum bahwa Jaksa tidak diperbolehkan lagi mengajukan upaya 

hukum  Peninjauan Kembali.  Sebelumnya putusan ini, terhadap isi pasal 

263 ayat (1)  terjadi perbedaan pendapat di kalangan Jaksa sendiri. 

Perbedaan tersebut adalah: 

a. Sebelum adanya Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, dasar 

mengajukan peninjauan kembali oleh Jaksa adalah ketentuan pasal 263 

ayat (1), dimana tidak disebutkan secara jelas bahwa Jaksa dilarang 

mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan begitu maka ada 

kemungkinan Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh Jaksa.  

b. Ada pula Jaksa yang memandang bahwa ketentuan pasal 263 ayat (1) 

sudah jelas dan limitatif. Pihak yang disebut dalam pasal 263 ayat (1) 

adalah terpidana atau ahli warisnya, ini berarti memang Jaksa tidak 
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memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Tidak 

disebutnya Jaksa dalam ketentuan pasal 263 ayat(1) mengandung arti 

bahwa Jaksa tidak mempunyai kewenangan Peninjauan Kembali.  

c. Perbedaan penafsiran yang selama ini terjadi mengenai Peninjauan 

Kembali oleh Jaksa akhirnya di akhiri oleh Mahkamah Konstitusi 

melalui Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016. Dalam pertimbangan 

putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Peninjauan 

Kembali sepenuhnya merupakan hak bagi terpidana atau ahli warisnya 

saja. 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 
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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 berarti.  Bahwa terhadap pasal 

263 ayat (1) dapat dimaknai bahwa peninjauan kembali merupakan 

bentuk nyata perbaikan kesalahan yang telah dilakukan negara pada 

terdakwa.  

d. Namun demikian, masih terdapat ketentuan yang tidak jelas mengenai 

peninjauan kembali, yaitu terletak pada pasal 263 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap 

putusan pengadilan dimana perbuatan yang didakwakan itu terbukti 

namun tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Ketentuan ini masih 

menimbulkan keraguan, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan 

bahwa Peninjauan Kembali hanya merupakan hak dari terpidana atau 

ahli warisnya, lalu bagaimana dengan ketentuan ayat (3). Terhadap 

ketentuan yang demikian, tidak logis apabila ketentuan tersebut 

ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya karena jelas secara logika 

akan menimbulkan kerugian terhadap dirinya. 
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e. Walau begitu Putusan MK NO.33/PUU-XIV/2016 harus dipatuhi dan 

dilaksanakan karena putusan MK bersifat final. Artinya seluruh Jaksa 

harus tunduk teradap putusan MK tersebut. 

2. Mengenai implikasi praktis isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-

XIV/2016 terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum 

a. Bahwa setelah Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, upaya hukum luar 

biasa yaitu Peninjauan Kembali hanya merupakan hak bagi terpidana 

atau ahli warisnya saja. Jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.  

b. Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Mahkamah 

berpendapat bahwa ada empat landasan pokok yang tidak boleh 

dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam 

Pasal dimaksud, yaitu pertama peninjauan kembali hanya dapat 

diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap (inkracht van gewijsde zaak), kedua peninjauan kembali tidak 

dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum, ketiga permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 

oleh terpidana atau ahli warisnya, dan keempat peninjauan kembali 

hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan. 

c. Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, maka upaya hukum yang 

dimiliki Jaksa hanyalah  banding, kasasi, serta upaya hukum luar biasa 

dalam bentuk Kasasi demi Kepentingan Hukum. Dengan begitu maka 

kewenangan Jaksa hanya terbatas sampai putusan Pengadilan Negeri 

dan Tinggi saja, karena Kasasi demi Kepentingan Hukum melarang 
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Jaksa untuk mengajukan permintaan Kasasi demi Kepentingan Hukum 

terhadap putusan Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 259 

ayat (1) KUHAP yang menyatakan demi kepentingan hukum terhadap 

semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat 

diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Dalam ayat (2) 

pun dikatakan bahwa putusan Kasasi demi Kepentingan Hukum tidak 

boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dasar 

pengajuan Kasasi demi Kepentingan Hukum haruslah didasarkan oleh 

hal-hal yang meringankan terdakwa bukan memberatkan. Sehingga 

apabila Jaksa ingin mengajukan hal-hal yang memberatkan terdakwa 

dapat dilakukan melalui upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi.  

d. Pembatasan kewenangan Jaksa untuk tidak mengajukan peninjauan 

kembali juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam 

putusannya, Mahkamah menyatakan pertimbangannya yaitu  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 Peninjauan Kembali tersebut 

dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut 
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Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat 

pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan 

yang cukup. Kewenangan Jaksa memang harus dibatasi agar tidak 

menjadi sewenang-wenang.  

e. Terkait dengan hak ini, Jaksa dibatasi agar tidak berkali kali melakukan 

penuntutan terhadap terdakwa. Dengan demikian, apabila mulai dari 

pengadilan tingkat pertama hingga kasasi Jaksa berwenang menuntut, 

maka wajar jika peninjauan kembali adalah hak bagi terpidana atau ahli 

warisnya untuk melawan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dimana dirinya merasa dirugikan oleh negara.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

diatas, maka berikut saran yang dapat diberikan oleh penulis: 

1. Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran yang saling bertentangan 

mengenai aturan hukum, hal yang paling baik ditempuh adalah dengan 

memahami ladasan filosofi dibentuknya suatu undang-undang, sehingga  

kecil kemungkinan untuk timbulnya kesalahan dalam menafsirkan. 

2. Para penegak hukum di Indonesia hendaknya memegang adagium 

interpretatio cessat in claris yang artinya adalah 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 perversio. 
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3. Segera dilakukan sosialisasi terhadap isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

33/PUU-XIV/2016 pada aparat penegak hukum agar di kemudian hari tidak 

terjadi lagi perbedaan penafsiran mengenai esensi upaya hukum Peninjauan 

Kembali. 
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