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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai upaya hukum di Indonesia, seperti yang kita ketahui 

bahwa negara ini memiliki 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum 

biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah 

bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila 

terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya 

hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.1 

Kemudian upaya hukum biasa sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, salah 

satunya adalah yang disebut dengan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi 

ini merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan 

Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi 

putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.2 

Ketika kita kaitkan antara hukum pidana tersebut dengan permohonan 

upaya hukum kasasi tersebut seperti sebagaimana yang telah diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan (KUHAP) pasal 244 

menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan upaya hukum pada 

tingkat kasasi adalah terdakwa atau jaksa penuntut umum.3 Adanya 

1 Agus Hilman Marpaung. “Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi dan Verzet)”. 

http://jdih.kepriprov.go.id. Diakses tanggal 13 Oktober 2016, pukul 10.01.11. 
2 Ibid. 
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 224. 

http://jdih.kepriprov.go.id/


2 
 

permohonan upaya hukum tersebut diakibatkan karena ketidak puasan dengan 

keadilan putusan yang diberikan oleh hakim sebelumnya, baik itu Pengadilan 

Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Dengan adanya sistim keterbukaan dari 

lembaga peradilan untuk menerima permohonan upaya hukum, maka hal 

tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara pada pengadilan 

setelah tingkat pertama bahkan hingga Mahkamah Agung. Hal inilah dapat 

membuat banyak pihak yang sering memohon upaya hukum menimbulkan 

perasaan ketidak percayaan terhadap putusan hakim tingkat pertama. Akibat 

peristiwa tersebut, sehingga berefek terjadinya penumpukan perkara tingkat 

kasasi pada Peradilan Mahkamah Agung. 

Guru besar Universitas Indonesia (UI), Jimly Asshidiqie pula menilai 

bahwa ada masalah serius dalam peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah 

penumpukan perkara. "Jumlah perkaranya sangat banyak, mencapai tiga juta," 

kata Jimly di Jakarta, Jumat 19 Februari 2010. Menurut Jimly, penumpukan 

perkara itu disebabkan adanya kebiasaan penegak hukum melempar perkara ke 

atas. Misalnya, kata Jimly, hakim di pengadilan negeri dengan mudahnya 

memutus dan berpikir nanti ada banding. "Demikian pula di tingkat pengadilan 

tinggi," kata dia. 

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menilai masalah perkara 

tersebut bisa berimplikasi pada kualitas penanganan perkara dan putusan yang 

dijatuhkan. "Termasuk manajemen perkara oleh majelis," kata dia. Hal tersebut 
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menyebabkan hakim tidak bisa lagi mempertimbangkan profesionalisme 

kedepannya. Kata Jimly, sistem peradilan yang demikian tidak efektif.4 

Pada catatan Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung (MA) mencatat 

rasio kasasi pada perkara pidana, sebagaimana terurai berikut : 

Tabel 1 : Grafik Kasasi Perkara Pidana di Mahkamah Agung RI dalam 5 

tahun terakhir (2010-2014).5 

“MA kembali mengukir sejarah karena rasio produktivitas tertinggi dalam 

memutus perkara dan sisa perkara terendah selama berdirinya MA,” ujar Ketua 

Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, dalam sidang pleno istimewa Penyampaian 

Laporan Tahunan MA Tahun 2015 di Assembly Hall Jakarta Convention 

Centre, Jakarta, Selasa (01/3).6 

Adapun pula perkara yang diupayakan hukum kasasi selesai dalam waktu 

beberapa tahun. Salah satunya yaitu kasus penggelapan oleh bank swasta 

                                                           
4 Ita Lismawati F. Malau dan Fadila Fikriani Armadita. 2010. “Penumpukan perkara 

masalah serius peradilan”. http://nasional.news.viva.co.id. Diakses tanggal 13 Oktober 2016, pukul 

10.01.11. 
5 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014. Hal. 36-39. 
6 Agus Sahbani. 2016. ”MA Berhasil Kikis Tumpukan Perkara”. 

http://www.hukumonline.com. Diakses tanggal 13 Oktober 2016, pukul 10.01.11. 
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nasional disemarang dengan Irton Tabrani. Perkara kasasi tersebut yang tidak 

ada kejelasan selama 3 tahun silam lamanya semenjak dimohonkan pada tahun 

2012. Hal tersebut membuat tertundanya pada eksekusi pidana yang diberikan 

kepada terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan negeri maupun bahkan 

pengadilan tinggi.7 

Sebagai Negara yang konstitusinya menamakan dirinya Negara hukum, 

maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia amatlah penting. 

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum dapat diukur dari 

pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan di Indonesia, apakah ada 

system peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk 

pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan8. 

Serta dalam penyelesaian perkara diharapkan agar secepatnya 

terselesaikan dan segera dieksekusi. Supaya tidak terjadinya penumpukan 

perkara di peradilan setelah tingkat pertama dan pula dapat tercapainya asas 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang telah 

diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4). Bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan 

                                                           
7 Rustam Aji. 2016. “Tiga Tahun Menunggu Eksekusi, Irton Merasa Jadi Korban Dugaan 

Permainan Kasasi MA”. http://jateng.tribunnews.com. Diakses tanggal 10 Januari 2017, pukul 

15.20.10. 
8 Fauzi Rijal. 2013. “Sejarah Lembaga Peradilan Di Indonesia”. 

https://fauzirijal.wordpress.com. Diakses tanggal 13 Oktober 2016, pukul 10.01.11. 

http://jateng.tribunnews.com/
https://fauzirijal.wordpress.com/
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pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif 

dan efisien.9 

Dari isu serta polemik proses kasasi yang terjadi pada sistem peradilan  

hukum di Indonesia ini penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang 

diberi judul : REKONSTRUKSI KONSEP UPAYA HUKUM KASASI 

DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa 

permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah konsep upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana di Indonesia 

sudah sesuai dengan asas hukum peradilan “cepat, sederhana, biaya 

ringan”? 

2. Apa urgensi perubahan konsep permohonan upaya hukum kasasi dalam 

peradilan pidana di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lagi mengenai pemahaman konsep 

upaya hukum yang diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia, maka 

penelitian ini ditujukan : 

                                                           
9 Sidik Sunaryo. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang. UMM Press. Hal. 

45. 
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1. Untuk mengetahui konsep upaya hukum dalam peradilan di Indonesia agar 

sesuai dengan asas hukum peradilan “cepat, sederhana, biaya ringan”. 

2. Untuk melakukan analisa terhadap terhadap urgensi perubahan konsep 

permohonan upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana di Indonesia. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis 

berharap penelitian ini memberikan manfaat beserta kegunaan sebagaimana 

berikut : 

1. Manfaat Penelitian 

a. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan dan wawasan seputar hukum dan sistem peradilan di 

Indonesia, khususnya tentang penerapan konsep permohonan upaya 

hukum kasasi dalam peradilan pidana di Indonesia, baik bagi penulis 

sendiri maupun bagi masyarakat luas. 

b. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar 

sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan 

pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.    

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta meng-upgrade informasi seputar peradilan di Indonesia 

sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di 

Indonesia.  
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Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran 

bagi kalangan praktisi maupun pelaku kekuasaan dalam menjalankan roda 

lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Khususnya peradilan pidana yang 

menjadi fokus dalam tulisan ini, sehingga menjadi pertimbangan obyektif 

dan wacana perbaikan konsep upaya hukum. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut 

Peter Mahmud Marzuki10 ”dengan pendekatan tersebut, peneliti akan 

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 

dicoba untuk dicari jawabnya”. Berdasarkan ruang lingkup dan 

indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang 

diambil ialah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah 

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.11 

Selain itu penulis juga menggunakan metode yang seringkali 

digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) pendekatan ini dilakukan penulis 

merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan regulasi hukum yang ada. 

                                                           
10 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. Hal. 93. 
11 Ibid. 
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2. Jenis Bahan Hukum 

Dalam proses penyunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) 

jenis bahan hukum yaitu : 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 

”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, 

yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga yang berwewenang untuk itu”.12 Bahan-bahan hukum primer 

ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-pustusan hakim. 

Bahan hukum primer meliputi : 

1) Undang-undang dasar tahun 1945 sebelum amandemen dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

setelah amanemen berikut Naskah Komprehensif Perubahan 

Undang-undang Dasar Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana; 

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 

                                                           
12 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Hal. 157. 
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4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

Tentang Mahkamah Agung; 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder dapat berupa Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal Hukum, 

Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam 

media massa yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus 

dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan 

penelitian hukum (legal research). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian 

hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada 

ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu 

hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.13 Teknik 

pengumpulan bahan hukum tugas akhir ini adalah dilakukan melalui 

model studi kepustakaan (library research), yaitu pengkajian informasi 

                                                           
13 F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yokyakarta.  CV. Ganda. Hal 29. 



10 
 

tertulis mengenai huum yang berasal dari berbagai sumber dan 

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normatif. Informasi tersebut didapat dari beberapa perpustakaan yang ada 

di perguruan tinggi, dan browsing internet, dan website. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Tahap analisa bahan hukum yaitu menguraikan bahan hukum dalam 

bentuk kalimat yang baik dan benar, sedangkan analisa yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan cara menganalisa permasalahan dengan 

konsep dan bahan hukum terkait. Sehingga akan muncul solusi dari 

permasalahan hukum yang ada. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang 

bersifat ideal das sollen dan kenyataan das sein dimana melatar belakangi suatu 

masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang 

diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan 

dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, 

metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan 

hukum ini. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, dimana teori tersebut nanti 

akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab 

III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual 

mengenai: (1) Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman; (2) Sistem Peradilan 

Pidana; (3) Teori Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan; (4) 

Upaya Hukum Kasasi.  

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan sebagai 

obyek kajian dalan penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini 

mengenai konsep permohonan upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana di 

Indonesia. Berdsarkan dari problematika tersebut akan diuraikan dengan 

sistematika penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan 

diatas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan 

kesimpulam dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau rekomendasi 

penulis terhadap permasalahan yang diteliti. 


