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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Umum Rekonstruksi

Sebagaimana seperti pada judul dari penulis sendiri bahwasannya terdapat 

kata rekonstruksi, oleh karena itu pada kerangka teori ini akan dijelaskan 

mengenai hal tersebut agar mampu memahami yang maksud dari penulisan ini. 

Sebelum memahami kata dari rekonstruksi tersebut, maka akan dijelaskan 

lebih dahulu mengenai kata dasarnya yaitu “konstruksi”. Berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata konstruksi ialah suatu 

susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Dimana makna 

suatu kata tersebut ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata 

itu sendiri.14

Sehingga memahami kata konstruksi tersebut memang dirasa masih 

meluas dan sulit untuk dipahami. Akan tetapi makna dari kata tersebut mampu 

dimaknai menjadi beberapa hal yaitu atas dasar seperti pembangunan, 

pembentukan,  proses, perencanaan, sistem dan struktur. 

Melanjutkan pada kata rekonstruksi sendiri bahwasannya kata tersebut 

terdiri dari beberapa susunan yaitu “re” yang berarti pembaharuan dan 

“konstruksi” yang berartikan seperti penjelasan pada sebelumnya yaitu pada 

intinya apakah merupakan suatu bentuk ataukah sebuah sistem. Dan 

rekonstruksi mencakup tiga hal seperti yang disampaikan oleh Yusuf 

14 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Ke Lima. Jakarta. Balai Pustaka. 
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Qardhawi, pertama yaitu, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga 

watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan 

memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan 

beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari 

sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang 

benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian 

menerapkannya dengan realita saat ini.15 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa 

maksud dari penulis pada maksud rekonstruksi ialah merupakan suatu 

pembaharuan pada sebuah bentuk ataupun sistemnya, yang mana tidak 

menghilangkan bangunan yang sudah ada namun hanya memperbaiki hal-hal 

yang dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jika 

dikaitkan dengan judul penulis yaitu rekonstruksi konsep upaya hukum kasasi 

dalam peradilan pidana, maka yang perlu diperbaharui ialah pada konsep dari 

permohonan upaya hukum tersebut agar dibuatkan sebuah konsep baru untuk 

menggantikan konsep yang lama untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi saat 

ini. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Konsep 

Melihat kembali pada judul penulisan hukum ini dimana didalamnya 

terdapat kata “konsep”, maka penulis akan menjelaskan pula mengenai maksud 

                                                           
15 Yusuf Qardhanawi. 2014. Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih (Al-Fiqh Al-Islâmî 

bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd). Tasikmalaya: … . 
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dari kata tersebut dalam kerangka teori ini agar mampu memahami maksud dari 

judul yang penulis buat. Sebagaimana memahami secara istilah mengenai 

konsep, bahwasannya kata tersebut berasal dari bahasa latin “Conceptum” yang 

berarti sesuatu yang dipahami. Secara garis besar definisi konsep adalah suatu 

hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, 

atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia 

dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. 

Pengertian lainnya mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau gambaran 

mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga 

sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam 

karakteristik. Pengertian konsep juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut 

Tan (dalam Koentjaraningrat, 1997:32) mengatakan bahwa konsep atau 

pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan 

kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai 

hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah 

definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu.16 Sedangkan 

menurut Umar (2004:51) konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan 

suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan 

objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama.17  

Jika dikaitkan dengan judul penulis, maka disini yang dimaksud dengan 

konsep ialah merupakan suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun 

                                                           
16 Koentjarajingrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi 

Koentjaraningrat. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 32. 
17 Husein Umar. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 

Hlm. 51. 



15 
 

suatu peristiwa yaitu proses upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana di 

Indonesia. 

3. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 

ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.18 

Penegakkan hukum atau pemberian sanksi adalah monopoli penguasa. 

Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan 

hukum (menghakimi sendiri), tindakan menghakimi sendiri tidak lain 

merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang 

bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.19  

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi 

(Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Badan peradilan yang berada 

di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan 

                                                           
18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan 

(2). 
19 Sudikno Mertokusumo. 2008. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty. 

Hal. 23. 
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peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha 

negara. Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi dua 

lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  

Kemudian Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan negara 

tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang mana dalam 

melaksanakan tugasnya bebas dari pemerintah. Mahkamah Agung tersebut 

juga merupakan lembaga tinggi negara yang berada dalam tatanan sistem 

ketatanegaraan Indonesia serta memegang kekuasaan kehakiman bersama-

sama dengan Mahkamah Konstitusi. 

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah 

sebagaimana diuraikan dibawah ini:  

a. Badan Peradilan Umum (Undang-Undang No. 2 Tahun 1986)  

Badan Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut ini:  

1) Pengadilan Tinggi (Diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009)  

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang 

berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah 

provinsi.  

2) Pengadilan Negeri (Diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009)  

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa 

dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan 
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pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota, 

dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/ kota.  

b. Badan Peradilan Agama (Diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)  

Badan Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam lingkungan 

Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:  

1) Pengadilan Tinggi Agama  

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di 

lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang 

berkedudukan di ibu kota Provinsi.  

2) Pengadilan Negeri Agama  

Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama 

merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang 

berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.  

c. Badan Peradilan Militer (Diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997)  

Badan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-

kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.  

d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Diatur dalam Undang-Undang No. 51 

Tahun 2009)  

Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
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pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman 

pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:  

1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga 

peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding 

yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.  

2) Pengadilan Tata Usaha Negara  

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang 

berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. 

4. Sistem Peradilan Pidana 

a. Mengenal Sistem Peradilan Pidana 

Memahami dari pada pengertian mengenai sistem itu sendiri, Prof. 

Soebekti, S.H berpendapat bahwa merupakan suatu susunan atau tatanan 

yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang 

berkaitan antara satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, 

hasil dari suatu pemikiran atau penulisan untuk mencapai suatu tujuan. 

Dalam suatu sistem yang baik tidaklah boleh terdapat suatu pertentangan 

ataupun benturan-benturan pada bagian tersebut. Dan juga tidak boleh 

terdapat duplikasi ataupun saling tumpang tindih diantaranya pula.20 

                                                           
20 Dalam Rusli Muhammad. 2011. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta. UII 

Press Yogyakarta. Hal. 13. 
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Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya 

merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana 

dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, 

interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-

peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta 

subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of 

criminal justice system).21 

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwasannya sistem peradilan 

pidan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. 

Sedangkan sistem penegakan hukum pidana itu sendiri merupakan sistem 

kekuasaan kehakimanpada bidang hukum pidana yang mana diwujudkan 

melalui 4 (empat) sub sistem, yaitu kekuasaan penyidikan oleh lembaga 

penyidik (kepolisian), kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut 

umum (kejaksaan), kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan 

peradilan (pengadilan), kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat 

pelaksana eksekusi (lembaga pemasyarakatan).22 

b. Model- model dalam sistem Peradilan Pidana 

Dapat diketahui bahwa pada adasarnya ada beberapa model dalam 

sistem peradilan pidana didunia yang berkembang saat ini baik pada 

negara yang menganut sistem Eropa Kontinental maupun Anglosaxon. 

Akan tetapi model-model tersebut bukanlah keharusan untuk dipandang 

                                                           
21 Ibid. Hal. 13. 
22 Ibid. Hal. 33-34. 
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sebagai sesuatu yang absolut atau sesuatu yang harus dipilih dan diyakini 

akan tetapi cukup hanyalah dapat dilihat sebagai perbandingan atau 

pembeda sistem model dan dapat digunakan secara bergantian untuk 

digunakan dalam proses peradilan pidana. 

Menurut Herbert L. Packer pernah mengemukakan bahwa ada dua 

model dalam sistem peradilan pidana yaitu Crime Control Model (CCM) 

dan Due Process Model (DPM).23 Menurut packer mengenai model 

tersebut, sangat erat hubungannya diantara kedua model tersebut Karena 

Due Process Model tersebut adalah reaksi dari pada Crime Control Model. 

Sedangkan disisi lain ada pula reaksi dari pada kedua model tersebut yaitu 

model ketiga yang disebut Famili Model seperti yang dikemukakan oleh 

John Griffithst.24 Berikut akan dibahas secara singkat tentang ketiga model 

tersebut. 

1) Crime Control Model 

Dalam Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan 

bahwa tingkah laku criminal haruslah ditindak, dan proses peradilan-

peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk 

mencapai tujuan yang amat tinggi ini, maka CCM menyatakan bahwa 

perhatian utama haruslah ditujukan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah di 

atas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna 

administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan 

                                                           
23 Herbert L. Packer. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. California. Stanford-

University Press. Hal. 153. 
24 Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. Hal. 16. 
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harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, 

proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan 

mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal 

itu hanya menghambat penyelesaian perkara. 

Kemudian Packer mengemukakan bahwa doktrin yang digunakan 

oleh crime control model (CCM) tersebut adalah didasarkan pada apa yang 

dikenal dengan nama presumption of guild (praduga bersalah)25. Dalam 

praktik crime control model lebih mengutamakan profesionalisme pada 

aparat penegak hukum untuk menyingkap, mencari dan menemukan 

pelaku tindak pidana. Profesional yang merupakan sifatnya, maka 

peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan kadang-kadang untuk 

mendapatkan barang bukti, para profesionalis ini memaksakan cara-cara 

ilegal untuk tujuan cepat dan effisiensi. Sehingga untuk menghindari 

hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak 

hukum itu seringkali diperluas. Dan dalam kenyataannya bahwa Crime 

Control Model ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan 

tidak menghormati Hak Asasi Manusia. 

2) Due Process Model 

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM, pada hakekatnya 

menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan 

pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau 

                                                           
25 Helbert L. Packer. Opcit. Hal. 160 
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dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada 

maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur 

penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini 

mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang 

disebut authoritarian values atau anti cita-cita kesewenangan. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pada CCM yang 

didasarkan oleh presumption of guild (praduga bersalah), akan tetapi 

berbeda dengan DPM yang mana didasarkan pada presumption of 

innocence (praduga tak bersalah) sebagai dasar nilai sistem peradilan. 

Pada due process model (DPM) tersebut dituntut adanya suatu proses 

penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan menemukan fakta 

secara obyektif dimana kasus tersangka atau terdakwa didengar secara 

terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntup umum 

baru akan dilakukan setelah terdakwa memperoleh kesempatan 

sepenuhnya untuk megajukan fakta yang membantah atau menolak 

tuduhan kepadanya.26 Sehingga dapat dinilai bahwa yang terpenting 

adalah pembuktian dalam pengadilan dan tuntutan bagaimana akhir dari 

suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting pada model due 

process model ini. 

Seperti pada penjelasan sebelumnya terkait model-model dalam 

sistem perdilan pidana, bahwasannya hal tersebut bukanlah suatu hal yang 

absolut, akan tetapi hanyalah merupakan suatu nilai atau values system 

                                                           
26 Ibid. Hal. 163-164. 
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yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat 

dipilih dalam sistem peradilana tersebut.seperti halnya pada sistem 

peradilan pidana di Amerika yang sebelumnya didasarkan pada model 

crime control model, akan tetapi saat ini dalam praktreknya mereka 

menggunakan model due process model, yang kemudian memberikan 

pengaruh pula terhadap hukum acara pidana di negara-negara lainnya 

termasuk di Indonesia. Bahwa di Indonesia sendiri mengambil segala hal-

hal yang baik dari model due process model tersebut untuk dimasukkan 

dalam hukum acara pidananya, misalnya pengacara atau kuasa hukumnya 

sudah dapat mendampingi kliennya sejak ditangkap oleh kepolisian dan 

lain sebagainya. 

3) Family Model 

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model 

sebelumnya. John Griffithst, seorang guru besar dari Yale Law School 

University di Calivornia yang mempelopori model ini mengatakan : Kedua 

model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembeharuannya tetap 

berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan System 

Adversary atau Battle Model. Battle Model (model perlawanan) 

memberikan gambaran pada kita bahwa proses criminal merupakan suatu 

perjuangan atau merupakan suatu bentuk “peperangan yang khas” antara 

dua pihak yang kepentingannya satu sama lain yaitu antara individu 

khususnya pelaku tindak pidana dan negara. 
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Sehingga family model tersebut dapat dikatakan merupakan suatu 

perumpamaan seperti keluarga yang telah melakukan kesalahan, meskipun 

dihukum dia masih dalam kasih saying keluarganya tanpa mmperlakukan 

seperti orang jahat yang khusus (special criminal puple). Demikian juga 

terhadap penjahat itu sendiri, bahwasannya jika dia dipidana tidaklah 

dianggap sebagai orang jahat yang khusus juga, yang mana kemudian 

diasingkan dari anggota masyarakat, akan tetapi mereka tetap untuk 

diperlakukan dengan baik dimasyarakat, dihargai dan diberikan kasih 

saying pula seperti halnya kepada anggota masyarakat lainnya. Itulah 

gambaran dari family model. 27 

c. Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana 

Pada sistem peradilan pidana ada pula dua bentuk yang dapat dikenali, 

yaitu yang disebut dengan sistem inquisitoir dan sistem accusatoir. Kedua 

bentuk tersebut saling bertolak belakang, dalam artian sangat berbeda 

sekali baik itu secara teori maupun penerapannya. 

Pada sistem inquisitor dapat diartikan sebagai sistem yang menjadikan 

terdakwa sebagai objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut 

umum berada pada pihak yang sama.28 Asas yang dianut oleh sistem ini 

menyatakan bahwa tersangka tersebut diposisikan sebagai objek 

pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan, 

                                                           
27 Rusli Muhammad. Opcit. Hal 45-46. 
28 A. Hamza. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 73. 
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sama halnya dengan Ned, Sv. yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi 

tahun 1885.29 

Sedangkan sistem accusatoir sendiri berbeda dengan sistem inquisitoir 

sebelumnya. Bahwa pada sistem saccusatoir ini merupakan sistem 

pemeriksaan yang saling berhadapan kespada para pihak, dimana diantara 

pihak-pihak yang saling berhadapan tersebut terdapat hakim yang tidak 

memihak kedua belah pihak tersebut.30 Asas yang dianut dari sistem ini 

bertujuan untuk kebebasan memberi serta mendapatkan nasihat hukum 

sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP.31 

5. Teori Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

Dalam suatu peradilan di Indonesia, banyak sekali asas-asas yang 

digunakan dalam pelaksanaan proses dalam mengadili. Salah satu asas 

yang paling mendasar yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Sebagaimana asas tersebut disampaikan dalam pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.32 

Asas tersebut seringkali dinilai bahwa mengarah pada prinsip sebuah 

peradilan, serta efektifitas dan efisien dalam penyelesaian sengketa. Tak 

lepas dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dalam 

peradilan pidana juga menganut asas tesebut. 

Dalam aspek sederhana dari asas tersebut dapat dimaknai sebagai 

suatu proses yang tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, tidak berliku-liku, 

                                                           
29 Ibid. Hal. 25. 
30 Ibid. Hal. 73. 
31 Ibid. Hal. 25. 
32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (2). 
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tidak rumit, jelas, lugas, tidak interpretable, mudah dipahami, mudah 

dilakukan, mudah dilaksanakan, mudah dierapkan, sistematis, konkrit baik 

dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang 

penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, 

baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi social 

ekonomi, budaya dan lain-lain.33 

Kemudian dari aspek peradilan cepat dimaknai dengan sebagai upaya 

strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat 

menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum 

secara cepat oleh pencari keadilan. Baik cepat dalam proses, cepat dalam 

hasil, cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas 

institusi peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan, advokat). kecepatan proses, hasil dan evaluasi tersebut 

menggunakan ukuran parameter dari prinsip tepat dan cermat.34 

Dan aspek murah sendiri dari asas peradilan sederhana, cepat dan 

biaya murah tersebut mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui 

lembaga peradilan adalah tidak sekedar orang mempunyai harapan akan 

jaminan keadilan didalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan 

tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, keadilan mempunyai 

sifat mandiri dan bebas dari nilai-nilai lain yang dapat mengkaburkan nilai 

keadilan itu sendiri, keadilan tidak dapat diperjual belikan, keadilan bukan 

                                                           
33 Sidik Sunaryo. Op.Cit. Hal. 46. 
34 Ibid. Hal. 47. 
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merupakan komoditas, keadilan bukan merupakan kata dengan sejuta 

pesimisme utopis, keadilan tidak dapat dikuantifikasikan dalam bentuk dan 

jenis apapun, keadilan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang hidup 

didunia secara bersama-sama.35 

6. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum 

Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk 

memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap 

putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran 

secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, 

bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu 

dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap 

putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk 

dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan 

upaya hukum. Jadi, Upaya hukum merupakan Upaya atau alat untuk mencegah 

atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. 

Upaya hukum merupakan hak terdakwa yang dapat dipergunakan apabila 

terdakwa merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. 

Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja 

dipergunakan dan bisa juga terdakwa tidak menggunakan hak tersebut. Akan 

tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh 

terdakwa, maka pengadilan wajib menerimanya. Hal ini dapat dilihat dalam 

KUHAP pada rumusan pasal 67 yang menyatakan: “terdakwa atau penuntut 

                                                           
35 Ibid. Hal. 47-48. 
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umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat 

pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum 

yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan 

pengadilan acara cepat”. Dan juga pada tingkat kasasi yang terdapat pada pasal 

244 KUHAP yang berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan 

pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, 

terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan 

kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. 36 

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya hukum, 

yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa 

terdiri dari banding yang diatur dalam Pasal 233 sampai Pasal 243 KUHAP dan 

kasasi yang diatur dalam Pasal 244 sampai Pasal 258 KUHAP. Upaya hukum 

luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum 

diatur dalam Pasal 259 sampai Pasal 262 KUHAP dan peninjauan kembali 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur 

dalam Pasal 263 sampai Pasal 269 KUHAP. Uraian dari upaya hukum diatas 

yaitu:  

a. Upaya hukum biasa  

Upaya hukum biasa merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk 

tidak menerima putusan Pengadilan Negeri atau tingkat pertama (judex factie), 

yang mana maksud upaya hukum biasa ini yaitu untuk memperbaiki kesalahan 

                                                           
36 Mamfaluthy Al-Fuadhil Ma’az. 2011. “Upaya Hukum”. http://peunebah.blogspot.co.id. 

Diakses tanggal 10 Januari 2017, pukul 16.05.09. 

 

http://peunebah.blogspot.co.id/
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yang dibuat oleh instansi sebelumnya, untuk kesatuan pengadilan dan sebagai 

perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.37 

Upaya hukum biasa terdiri dari; 

1) Banding 

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima suatu putusan 

pengadilan negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu 

atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat 

mengajukan permohonan banding. Pihakpihak tersebut dapat mengajukan 

perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk 

dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu 

disandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan pada tingkat pertama 

itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan 

pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. 

2) Kasasi 

Kasasi Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara 

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada 

Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukam 

pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. 

Selain pengertian dari KUHAP tersebut, kasasi juga dapat diartikan bahwa 

kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang 

diberikan peraturan perundang-undangan kepada pencari keadilan. Kasasi 

                                                           
37 Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta. 

Kencana. Hal.269. 
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berasal dari kata “Cassation” dengan kata kerja “Casser” artinya membatalkan 

atau memecahkan. Peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau 

membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dinilai 

salah menerapkan hukum. Meskipun secara normatif Mahkamah Agung 

memiliki kewenangan mengadili perkara kasasi tidak serta merta dan pasti 

melakukannya, melainkan tergantung pihak pencari keadilan atau penuntut 

umum, mengajukan kasasi atau tidak dan tergantung syarat lain yang harus 

dipenuhi. Secara yuridis formal permohonan kasasi dapat diterima apabila 

memenuhi syarat formal antara lain: tenggang waktu mengajukan kasasi, surat 

kuasa khusus sempurna, masih ada upaya hukum yang disediakan oleh hukum 

acara (verzet, banding), memberikan memori kasasi dalam waktunya. 

b. Upaya Hukum Luar Biasa 

Merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, 

upaya banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk 

mengoreksi serta meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut 

dan pelurusan kesalahan tersebut dimaksudkan demi tegaknya hukum dan 

kebenaran serta keadilan.38 Upaya hukum Luar Biasa terdiri dari;  

1) Kasasi demi kepentingan hukum 

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan terhadap putusan 

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, 

hal ini berbeda dengan peninjauan kembali, tidak hanya terbatas pada putusan 

pengadilan negeri dan atau putusan pengadilan tinggi, tetapi juga terhadap 

                                                           
38 M. Yahya Harahap. 2012. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 543-544. 
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putusan Mahkamah Agung.39 Pihak yang berhak mengajukan kasasi demi 

kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP, yaitu jaksa 

Agung karena jabatannya, terpidana atau ahi waris atau penasehat hukumnya 

tidak diperkenankan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Putusan 

kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang 

berkepentingan dan hanya diperbolehkan diajukan satu kali saja.  

2) Peninjauan Kembali 

Putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali yaitu: 

a) Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

b) Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan; 

c) Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.40 

Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa orang yang berhak mengajukan 

peninjauan kembali yaitu terpidana atau ahli warisnya. Sehingga jaksa 

penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali 

karena undang-undang tidak memberikan hak kepada penuntut umum guna 

melindungi kepentingan terpidana. 

7. Upaya Hukum Kasasi 

Upaya hukum kasasi merupakan salah satu dari beberapa upaya hukum 

biasa dimana upaya hukum ini dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah 

pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Pengajuan 

                                                           
39 Ibid. Hal. 608-609. 
40 Ibid. Hal. 615-616. 
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upaya hukum kasasi ini didasari Karena kedua belah pihak merasa tidak puas 

dengan isi putusan Pengadilan Tinggi sehingga dimohonkanlah kepada 

Mahkamah Agung. Kemudian kata kasasi sendiri berasal dari bahasa Perancis, 

yaitu cassation yang berarti memecah atau membatalkan. Dapat dikatakan 

bahwa Kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum 

untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan 

terhadap putusan perkara pidana yagn diberikan pada pengadilan tingkat 

bawahnya.41 

Tata cara pengajuan Kasasi adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 245 

KUHAP, yaitu pertama dilakukan dengan mengajukan permohonan Kasasi 

yang disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara dalam 

tingkat pertama, dalam jangka waktu empat belas hari sesudah putusan 

pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberikan kepada terdakwa (Pasal 245 

ayat (1) KUHAP). Setelah permintaan Kasasi tersebut diajukan, baik oleh 

terdakwa maupun penuntut umum, oleh panitera ditulis dalam surat keterangan 

yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang 

dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP). Surat 

keterangan yang dimaksu disini adalah yang dikenal dengan nama “akta 

permohonan Kasasi”. Selanjutnya setelah permohonan dari pihak yang satu 

tersebut kepada pihak yang lain (Pasal 245 ayat (3) KUHAP). 

 

                                                           
41 Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung. Citra Aditya. 

Hal. 266. 
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Syarat-syarat untuk mengajukan kasasi ialah 

a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi. 

b. Diajukan masih dalam tengggang waktu kasasi. 

c. Putusan atau penetapan judec factie, menurut hukum dapat dimintakan 

kasasi. 

d. Membuat memori kasasi. 

e. Membayar panjar biaya kasasi.Menghadap ke Kepaniteraan PA yang 

bersangkutan.42 

Dalam hal permohoana upaya hukum kasasi bertujuan sebagai : 

a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan salah satu tujuan kasasi, 

memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum 

benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya. Serta apakah cara mengadili 

perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan perundang-undang. 

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru Mahkamah Agung menciptakan 

“hukum baru” dalam bentuk Yurisdiksi. 

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum Tujuan lain 

daripada pemeriksaan Kasasi bermaksud mewujudkan kesadaran 

“keseragaman” penerapan hukum atau unfied legal frame work dan unified 

legal opinian. Dengan adanya putusan Kasasi yang menciptakan 

yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak 

penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum Kasasi, dapat 

                                                           
42 Basid. 2013. Kasasi. http://makalahkuliahaku.blogspot.co.id. Diakses tanggal 17 

Desember 2016, pukul 14.03.43. 

http://makalahkuliahaku.blogspot.co.id/
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terhindar kewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang 

tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kependudukan yang dimilikinya. 

Tujuan lain daripada pemeriksaan Kasasi bermaksud mewujudkan 

kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unfied legal frame work dan 

unified legal opinian. Dengan adanya putusan Kasasi yang menciptakan 

yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak 

penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum Kasasi, dapat terhindar 

kewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam 

memanfaatkan kebebasan kependudukan yang dimilikinya. 43 

8. Tinjauan Pembatasan Upaya Hukum Kasasi 

Apabila mencermati tujuan penormaan pembatasan hak kasasi, secara 

eksplisit ditegaskan pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 tersebut, pada pokoknya menyatakan : 

Dalam Undang-Undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang 

dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di 

samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara 

diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong 

peningkatan kualitas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan 

Tingkat Banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam 

masyarakat. 

                                                           
43 M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta. Sinar 

Grafika. Hal. 539. 
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Untuk menentukan tolok ukur norma pembatasan hak kasasi perlu ditinjau 

dari aspek historis berlakunya norma pembatasan hak kasasi yang pernah 

dan/atau masih diberlakukan di Indonesia sampai dengan sekarang. Dalam 

sejarahnya, sejak sebelum Negara Indonesia merdeka sistem peradilan di 

Indonesia sudah mengenal adanya pembatasan upaya hukum. Di bawah ini, 

penulis akan menguraikannya secara singkat perkembangan pengaturan 

pembatasan upaya hukum : 

1) Peradilan di zaman Hindia Belanda mengandung prinsip dualisme, 

bahkan sistem peradilannya dipergunakan lebih dari dua sistem atau 

dipergunakan secara bersamaan. Khusus pembatasan upaya hukum, 

dikenal perkara-perkara antara orang-orang bumi putra yang ditangani 

oleh Landraad hanya dapat banding ke Raad van Justitie tanpa kasasi ke 

Hooggerechtshof. 

2) Peradilan di awal kemerdekaan Indonesia, yaitu :  

a) Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 

menentukan bahwa nilai gugatan yang tidak lebih dari f.100,- tidak 

boleh dimohonkan banding. 

b) Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 menyatakan putusan 

bebas tidak dibolehkan untuk diajukan upaya hukum kasasi. 

c) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 pada 

prinsipnya menentukan bahwa tidak diperkenankan upaya banding 

terhadap putusan bebas. 
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3) Hukum Pidana di Indonesia mengenal pembatasan upaya hukum banding 

maupun kasasi, misalnya : ketentuan Pasal 67 KUHAP mengatur putusan 

yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding, yaitu putusan bebas, 

lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang 

tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat, 

kecuali dalam putusan itu dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. 

Hukum Perdata di Indonesia turut memberlakukan pembatasan  upaya 

hukum kasasi, misalnya : berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG, dan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, putusan perdamaian tidak 

dapat diajukan banding dan kasasi.44 

Begitu pula dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  

214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014. SK tersebut mengatur 

tentang point pokok dalam jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah 

Agung. Dimana penanganan perkara pada Mahkamah Agung harus 

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai 

penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. 

Penjabaran jangka waktu penanganan perkara dalam setiap tahapan proses 

adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
44 Dalam Agus Budi Susilo. 2016. Pembatasan Hak Kasasi Dan Konsekuensi Hukum Bagi 

Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. Yogyakarta. 

Universitas Gajah Mada. Hlm. 9-10. 



37 
 

Tabel 2 : Detail pembagian waktu penanganan perkara di Mahkamah 

Agung berdasar SK Ketua MA RI No. 214/KMA/SK/XII/2014.45 

No. 

Tahapan Proses Penanggung Jawab 

/ Unit Kerja 

Pelaksana 

Jangka Waktu 

(Maksimal) Kegiatan Operasional 

1.          Penerimaan Berkas Perkara 

1.1.      Menerima, mengagendakan dan 

memilah berkas perkara yang 

masuk 

Unit kerja 

penerima 

surat/berkas 

perkara 

(Biro Umum) 

5 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 1 hari 

(untuk perkara yang 

secara khusus diatur 

dalam UU, 

misalnya: perkara 

perdata khusus, 

perdata agama, tata 

usaha negara/ 

pajak) 

1.2.      Input data pada sistem informasi 

1.3.      Distribusi berkas perkara kepada 

Unit Kerja Penelaah Berkas 

2.           Penelaahan Berkas Perkara 

2.1.      Meneliti kelengkapan dan 

kesesuaian berkas perkara 

(termasuk dokumen 

elektroniknya) 

Unit kerja penelaah 

berkas (Direktorat 

Pranata dan Tata 

Laksana) 

14 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU) 

 / 3 hari 

(untuk perkara 

pidana umum, 

pidana khusus, 

pidana militer yang 

terdakwa ditahan) 

2.2.      Menelaah syarat formal perkara 

dan membuat catatan penelaahan 

2.3.      Input data pada sistem informasi. 

Distribusi berkas perkara kepada 

Kepaniteraan Muda perkara. 

2.4.      Meminta kelengkapan berkas 

perkara kepada Pengadilan 

pengaju terhadap berkas perkara 

yang dinyatakan tidak lengkap. 

1 hari 

(sejak diketahui 

berkas tidak 

lengkap) 

3.       Registrasi Berkas Perkara 

3.1.  Memberi nomor register perkara Kepaniteraan 

Muda perkara 

13 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 1 hari 

3.2.  Input data pada sistem informasi 

3.3.  Input data pada buku register 

3.4.  Menyiapkan lembar pendapat 

                                                           
45 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 

Desember 2014. 
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No. 

Tahapan Proses Penanggung Jawab 

/ Unit Kerja 

Pelaksana 

Jangka Waktu 

(Maksimal) Kegiatan Operasional 

3.5.  Memorandum kepada Ketua MA 

untuk penentuan distribusi perkara 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

4.     
Penetapan Kamar, Penetapan Majelis Hakim dan Distribusi Berkas 

Perkara 

4.1.  Menetapkan Kamar yang 

mengadili perkara, dan Disposisi 

kepada Ketua Kamar 

Ketua Mahkamah 

Agung 

2 hari 

  

4.2.  Menetapkan Majelis Hakim yang 

mengadili perkara 

Ketua Kamar 2 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

  

4.3.  Penyampaian Surat Penetapan 

Majelis, 

dokumen elektronik Bundel B 

serta lembar pendapat 

(adviesblad) kepada Majelis. 

Berkas perkara Bundel A dan B 

disampaikan kepada Ketua 

Majelis untuk disimpan. 

  

Kepaniteraan 

Muda 

3 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

  4.4.  Input data dan informasi perkara 

pada sistem informasi 

4.5.  Perubahan penetapan Majelis 

Hakim (jika ada) 

Ketua Kamar 1 hari 

5.     Penetapan Hari Musyawarah 

5.1.  Menetapkan hari musyawarah dan 

ucapan (maksimal 90 hari sejak 

Ketua Majelis menerima 

penetapan, kecuali ditentukan 

lain) 

Ketua Majelis 3 hari 

(untuk perkara 

umum) 

  

  

5.2.  Input data informasi jadwal sidang 

pada sistem informasi 

Asisten Ketua 

Majelis 

3 hari 
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No. 

Tahapan Proses Penanggung Jawab 

/ Unit Kerja 

Pelaksana 

Jangka Waktu 
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5.3.  Distribusi Surat Penetapan Hari 

Musyawarah kepada anggota 

Majelis Hakim dan Panitera 

Pengganti 

Asisten Ketua 

Majelis 

(untuk perkara 

umum, perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

 / 1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

6.     Pembacaan Berkas Perkara 

6.1.  Penyusunan konsep putusan Input 

data pada templat putusan 

berdasarkan dokumen elektronik 

yang tersedia. Dapat dimulai sejak 

dokumen  lektronik diterima, 

khususnya bagi perkara khusus, 

sehingga konsep putusan sudah 

tersedia ketika hari musyawarah 

ucapan 

Hakim Agung P1 

dibantu 

Panitera Pengganti 

dan operator 

Selama masa 

pembacaan berkas 

6.2.  Mengidentifikasi berkas perkara 

untuk melihat kemungkinan 

konflik kepentingan sesuai diatur 

dalam UU, dan Menyatakan 

menolak untuk memeriksa berkas 

perkara dan mengembalikan 

berkas ke Ketua Kamar (melalui 

Ketua Majelis). 

Majelis Hakim dan 

Panitera Pengganti 

7 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 /  

1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

6.3.  Membaca dan memeriksa berkas 

perkara 

Memberikan pendapat dalam 

lembar pendapat (adviesblad) 

Majelis Hakim 90 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 9 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU) 

 / 60 hari 

(untuk perkara 

menarik perhatian 

publik) 
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Sesuai sisa masa 

tahanan untuk 

perkara pidana yang 

terdakwa ditahan 

7.     Musyawarah dan Ucapan 

7.1.  Menyampaikan rol sidang dari 

Asisten Ketua Majelis kepada 

anggota Majelis Hakim dan PP 

Asisten Ketua 

Majelis 

H-7 

sebelum hari sidang 

musyawarah dan 

ucapan 

7.2.  Persidangan musyawarah dan 

ucapan. 

Anggota Majelis Hakim 

membawa lembar pendapat 

(adviesblad) 

Majelis Hakim dan 

PP 

1 hari 

7.3.  Penandatanganan rol hasil sidang Asisten Ketua 

Majelis 

1 hari 

(maksimal 24 jam 

setelah hari 

muscap) 
7.4.  Penyampaian rol sidang kepada 

Asisten Ketua Kamar 

Asisten Ketua 

Majelis 

7.5.  Publikasi informasi perkara (one 

day publish) 

Panitera Muda 

Kamar 

7.6.  Penyampaian rol hasil sidang ke 

Panitera Muda dengan tembusan 

ke Kepaniteraan MA 

Panitera Muda 

Kamar 

3 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU) 

8.     Minutasi 

8.1.  Melengkapi konsep putusan 

berdasarkan hasil musyawarah 

ucapan dengan menambahkan 

pertimbangan hukum dan amar 

Panitera Pengganti 

dibantu operator 

9 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

8.2.  Koreksi oleh Panitera Pengganti 

- Memastikan kesesuaian 

format putusan dengan 

templat putusan 

Panitera Pengganti 30 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 3 hari 
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- Memastikan kesesuaian data 

dalam konsep putusan dengan 

data pada berkas perkara 

(misal: nomor putusan, 

identitas, dll) 

- Memastikan tidak ada 

kesalahan pengetikan (typo / 

text fault) 

  

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

  

8.3.  Koreksi oleh Hakim Agung P1 

- Memastikan kebenaran data 

yang dapat mengakibatkan 

batalnya putusan 

- Memastikan 

kelengkapanpertimbangan 

hukum dan amar putusan 

Hakim Agung P1 20 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 2 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

8.4.  Koreksi oleh Ketua Majelis 

Memastikan kelengkapan 

pertimbangan hukum dan amar 

putusan 

Ketua Majelis 20 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 2 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

8.5.  Penandatanganan dokumen 

putusan 

Majelis Hakim dan 

Panitera Pengganti 

7 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 /  

1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

8.6.  Pembuatan salinan putusan Panitera Pengganti 9 hari 

(untuk perkara 

umum) 

 / 1 hari 

8.7.  Pemeriksaan final atas kesesuaian 

dokumen putusan dengan salinan 

putusan dan dokumen elektronik 

putusan 
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8.8.  Ekspedisi putusan dan salinan 

putusan kepada Asisten Ketua 

Kamar 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

8.9.  Unggah dokumen elektronik 

putusan pada Direktori Putusan 

  

Panitera Muda 

Kamar 

3 hari 

(untuk perkara 

umum) 

/ 1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU atau 

perkara menarik 

perhatian publik) 

8.10.      Ekspedisi berkas perkara, putusan 

dan salinan putusan kepada 

Panitera Muda perkara 

9. Pengiriman Berkas dan Salinan Putusan 

9.1. Pemeriksaan akhir dan otentifikasi 

salinan putusan 

Kepaniteraan 

Muda 

14 hari 

(untuk perkara 

umum) 

9.2. Pengiriman salinan putusan dan 

berkas Bundel A ke Pengadilan 

Pengaju  

/ 1 hari 

(untuk perkara 

khusus yang 

ditentukan UU, atau 

perkara menarik 

perhatian publik)  

9.3. Pengiriman dokumen putusan asli 

dan berkas Bundel B ke unit kerja 

pengarsipan. 

 

 

 


