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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan salah satu pranata yang

dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan

manusia. Upaya penegakan hukum dalam mencari keadilan merupakan salah satu

hak azasi yang diperjuangkan sampai batas akhir, walaupun keadilan itu sendiri

masih dirasakan samar. Sebagian orang berpendapat bahwa dalam putusan

lembaga Pengadilan Negeri sudah merupakan hasil akhir yang harus diterima

dalam suatu perkara. Namun dalam wacana dan perkembangan dan mencapai

tingkat kejelian yang lebih tinggi, putusan pengadilan tidak lagi menjadi suatu

putusan yang harus diterima bergitu saja. Masih ada kesempatan untuk berjuang

mencapai keadilan dalam tingkat Pengadilan Tinggi dan tingkat yang lebih tinggi

lagi yaitu Kasasi. Lembaga Kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai

upaya terakhir demi pencarian keadilan dalam hukum. Banyak pihak terpidana

yang sudah menempuh Kasasi tetapi juga masih tidak puas dengan keputusan

hakim. Pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang_undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP):

`Berhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan
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mengatur adanya upaya hukum terakhir yang dapat digunakan oleh terdakwa

terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu

peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum

tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka

tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum.

Peninjauan kembali (PK) merupakan suatu lembaga upaya hukum luar

biasa dalam sistem peradilan Indonesia. Dikatakan luar biasa karena upaya hukum

ini diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. KUHAP dan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

memang tidak mengatur perihal ini, tetapi ketentuan tersebut dapat ditemukan

dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14 PW. 07. 03 tahun 1983

tentang tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP poin ke 14 tentang tenggang

waktu berfikir bagi terdakwa maupun jaksa sesudah putusan hakim Pengadilan

Negeri yang menyatakan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap

adalah apabila tenggang waktu berfikir telah dilampaui 7 hari tidak dilakukan

permohonan banding setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari tidak

dilakukan permohonan kasasi setelah putusan pengadilan tingkat banding1. Suatu

putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap jika telah menempuh tingkat

pemeriksaan pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir.

1Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam
Perkara pidana Bagi Korban Kejahatan, cetakan 1 (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 44-45
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Peninjauan Kembali bukanlah lembaga baru bagi perkembangan hukum di

Indonesia. Lembaga Peninjauan Kembali memiliki kesamaan filosofi dengan

lembaga herziening (PK) yang berasal dari sistem hukum Perancis dan dianut pula

dalam hukum acara di Belanda. Berdasarkan azas konkordasi yakni penerapan

ketentuan hukum Negara penjajah kepada Negara jajahannya, maka sistem hukum

acara tersebut di terapkan di Hindia Belanda dan Indonesia. M.H. Tirtaamidjaja

menjelaskan mengenai Peninjauan Kembali sebagai jalan dengan maksud

memperbaiki suatu kealpaan Hakim yang merugikan si terhukum2. Pada mulanya,

dikeluarkan Perma NO.1 Tahun 1969 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

hukum yang mendesak. Banyak permohonan PK yang mempunyai dasar _ dasar

kuat namun tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan belum adanya hukum acara

PK. Tujuan pembentukan lembaga Peninjauan Kembali tidak dijelaskan dalam

perundang_undangan, hanya saja dapat di minta ke Mahkamah Agung.

Sedangkan K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa,

Hakim adalah manusia biasa yang lemah yang tidak dapat terhindar dari
kekeliruan atau kesalahan. Selain itu, mungkin pula terjadi hal _ hal yang
berada di luar kemampuan hakim, baru kemudian muncul sesuatu yang
baru yang dapat dijadikan sebagai bukti3.

2 M.H. Tirtaamidjaja dalam Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan
Kembali Perkara Pidana, cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal.6.
3K. Wantjik Saleh, Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang
Tetap, cetakan 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980) hal.13
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Jika disimpulakan, upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk menjaga

nilai keadilan dari kesalahan atau kehilafan hakim.

Upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 sampai 269

KUHAP dan Pasal 24 ayat (1) Undang_undang No. 48 tahun 2009 tentang

Kehakiman. Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa

permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan atas dasar:

a. Apabila terdapat keadaan 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 tutuan penuntut umum tidak dapt diterima atau terhadap

perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan;

b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah

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

yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan

yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim

atau suatu kekeliruan nyata.

d. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan4.

4Indonesia (a), Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 tahun 1981, LN No.76
tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3).
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Pasal 24 ayat (1) Undang _ undang No. 48 tahun 2009 tentang Kehakiman

menyatakan 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-undang5.

Kelahiran Peraturan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali tidak dapat

INUNWFMPFS IJSLFS PFWYW `AJSLPTS-;FVXFa% WJQFSOYXS\F IFUFX Iisebut Kasus

Sengkon dan Karta. Kasus tersebut menjadi perhatian karena dilihat sebagai

kesesatan peradilan di Pengadilan Negeri Bekasi. Selama lebih dari tujuh tahun

Sengkon dan Karta di rampas kemerdekaannya oleh negara yang kemudian

terbukti bahwa mereka tidak bersalah. Sebab_sebabnya kurang diteliti lebih

mendalam dan akhirnya melalui sarana hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung

No.1 tahun 1980 perkara tersebut dapat dicarikan jalan keluarnya.

Peradilan sesat seperti Kasus Sengkon dan Karta terulang kembali pada

tahun 2008 yang menimpa Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali alias Kemat

yang selanjutnya disebut Devid dan Imam. Berawal dari pengakuan Ryan bahwa

dialah yang membunuh Asrori yaitu korban yang dituduhkan dari pembunuhan

kasus Devid dan Imam.

Lain pula dengan kasus Muchtar Pakpahan, dalam kasus tersebut Jaksa

\FSL RJSLFOYPFS `?JSNSOFYFS ;JRGFQNa& ?FIFMFQ ?JSNSOFYFS ;JRGFQN MFS\F

diberikan khusus kepada ahli waris dan/atau terpidana dengan alasan yang jelas

menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal

5 Undang_undang No. 48 tahun 2009, Pasal 24 ayat (1)
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263 ayat (1). Begitu pula dengan Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, dimana

Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan PK.

Kasus_kasus diatas, mengalami kerancuan dikarenakan peratutan

perundang_undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas dan tegas

mengenai peraturan pelaksanaanya, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Hal

tersebut sering dimanfaatkan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali di Mahkamah Agung. Seperti contoh di atas, dalam kasus Muchtar

Pakpahan yang mengajukan Peninjauan Kembali bukanlah yang dimaksud Pasal

263 ayat (1) yaitu terpidana atau ahli waris terpidana, melainkan Jaksa. Kasus-

kasus diatas tersebut menarik perhatian, terlebih lagi mengenai kualifikasi Novum

yang akan diangkat sebagai topik utama berdasarkan teori tentang Novum yang

ada saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah prosedur pengajuan bukti baru (novum) dalam upaya

Peninjauan Kembali (PK)?

b. Bagaimana kriteria novum dalam mencapai upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK)?
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Menelusuri prosedur pengajuan bukti baru (novum) dalam upaya

peninjauan kembali.

2. Menganalisis kriteria novum dalam mencapai upaya hukum peninjauan

kembali.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan penambahan dan wawasan dalam lingkup kajian

ilmu hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan

FXFY RJQFPYPFS UJSLJQTQFFS XJSXFSL `?JSNSOFYFS ;JRGFQNa&

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini dianalisa menurut sistematika sebagai

berikut:

Bab I : Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisikan tentang landasan teoritis, karakteristik novum, upaya

hukum luar biasa, landasan konseptual, pengertian dan unsur

Novum serta ruang lingkup novum.
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Bab III : Berisikan mengenai metode penelitian yang menggunakan

pendekatan perundang_undangan dan pendekatan kasus, serta

hambatan dan penanggulangan.

Bab IV : Berisikan tentang analisis fungsi dan kriteria Novum dalam

Putusan Nomor 89 PK/PID/2008, Putusan Nomor 90 PK/PID/2008

dan Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007.

Bab V : Berisikan bab penutup tentang kesimpulan dan saran.

 


