
50 
 

BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016  yang 

bersifat  inkonstitusional bersyarat 

Pada tanggal 12 Mei 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor: 

33/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.44 

1. Identitas Pemohon 

Nama:Anna Boentaran 

Pekerjaan: Rumah Tangga 

Alamat: Jalan Simprug Golf I Kavling 89 RT 003 RW 008, Grogol 

Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 

2. Pokok Dalil Pemohon 

      Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut sangat jelas, sehingga tidak perlu 

ditafsirkan lagi (sesuai dengan adagium interpretatio cecat in claris) namun pada 

kenyataannya peradilan kita kita menerima permintaan Peninjauan Kembali yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Putusan Mahkamah 

                                                           
44 Putusan Mahkamah  Konstitusi  No 33 tahun 2016 Tentang penjauan kembali oleh jaksa penuntut 

umum 
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Konstitusi Nom4533/PUU-XIV/2016 bukanmembatalkan kaedah/norma perundang-

undangan yang lamaatau membuat kaedah/norma barumelainkan memberikan 

penafisiran konstitusional terhadap kaedah yang terdapat di Pasal 263 ayat 

(1)KUHAPPutusan Mahkamah Konstitusi seyogianya bisa mengakhiri polemik 

tentang peninjauan kembali oleh jaksa dalam putusan No 33/PUU-XIV/2016, 

Mahkamah memutuskan Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang 

Undang Dasar 1945 jika dibaca lain daripada yang dimaksud dalam pasal a quo pasal 

tersebut sudah jelas menyebut yang berhak mengajukan Peninjaun Kembali adalah 

terpidana atau ahli warisnyaPeninjauan Kembali adalah upayahukum luar biasa yang 

selama bertahun-tahun menjadi kontroversi setidaknyasetelah Mahkamah Agung 

(MA) mengabulkan Peninjauan Kembali oleh jaksa dalam perkara aktivis perburuhan 

zaman Orde Baru Mochtar Pakpahan setelah itu, ada beberapa putusan Mahkamah 

Agung yang mengakomodasi hak jaksa mengajukan Peninjauan Kembalidengan 

alasan-alasan yang berbeda Misalnya putusan Mahkamah Agung atas nama terdakwa 

Soetiyawati Pollycarpus Budihari Priyanto,dan Joko Tjandra sejak putusan perkara 

Mochtar Pakpahanberkali-kali jaksa mengajukan Peninjauan Kembali  ke Mahkamah 

Agung. Sikap hakim agung pun beragam ada yang menolak hak jaksa, ada pula yang 

menyetujui karena alasan tertentu.Pertanyaan yang mengemuka, apakah hakim agung 

tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pembentuk Kitab Undang –

Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan keseimbangan hak kepada jaksa dan 

                                                           
45 ibid 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5734711a1fc21/akhirnya-mk-larang-jaksa-ajukan-pk
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57412b95477b5/ma--larangan-jaksa-ajukan-pk-mengikat-kejaksaan
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terdakwa/terpidana. Jaksa memiliki hak mengajukan kasasi demi kepentingan 

hokumterpidana atau keluarganya berhak mengajukan Peninjauan Kembali tapi 

faktanya, hingga kini masalah Peninjauan Kembali masih terus menimbulkan 

polemik di kalangan praktisi dan akademisi.46 

3. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016  

yang bersifat inkonstitusional bersyarat 

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya 

disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

Undang- Undang terhadap UUD1945; bahwa permohonan Pemohon adalah 

pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

                                                           
46 Op.cit putusan MK No 33 tahun 2016 Tentang penjauan kembali oleh jaksa penuntut umum  
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1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 

selanjutnya disebut UU 8/1981, yangmenyatakan: Pasal 263 ayat (1):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 Agungterhadap 

pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) 

yang menyatakan:Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : Negara Indonesia adalah negara 

hukumpasal 28Dayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapanhukum47Pasal 28G UUD 1945:Setiap orang berhak atas perlindungan 

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hakasasi 

setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik 

dari Negaralain48pasal 28I ayat (2) UUD 1945:Setiap orang bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

                                                           
47Lihat pasal  28 D UUD 1945 

48Lihat pasal 28 G UUD 1945 
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perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 

2. Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk pengujian 

konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 263 ayat (1) UU8/1981 

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) 

UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo 

3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi 

beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian   Undang-

Undang terhadap Undang Undang Dasar NRI 1945 adalah mereka yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh 

Undang  - Undang Dasar  1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang 

yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingansama 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalamUndang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privatatau 

d. lembaga negara 

Dengan demikian pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadapUndang-

Undang  Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebihdahulu: 

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 
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Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ; 

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 

1945yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 

pengujian; 

4. Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005bertanggal 

31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 

serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 

harus memenuhi lima syarat, yaitu: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

Undang Undang Dasar NRI 1945 

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkanpengujian 

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat 

spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 

yang wajar dapat dipastikan akanterjadi;adanya hubungan sebab akibat (causal 

verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud 

dengan berlakunya  Undang-Undang yang dimohonkanpengujian 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya  Undang-Undang 

yang dimohonkanpengujian; 
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e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak 

akan atau tidak lagiterjadi 

 5. Menimbang bahwa Pemohon mendallilkan  sebagai  warga  negara Indonesia (vide 

bukti P-1) yang merupakan istri yang sah dari Joko Soegiarto Tjandra (vide bukti 

P-6). Bahwa suami Pemohon (Joko Soegiarto Tjandra) telah diputus lepas dari 

segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, bertanggal 28 Agustus 2000, dan dikuatkan 

dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000, bertanggal 28 Juni 

2001 dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-8 dan bukti P-9). Namun, 

pada tanggal 11 Juni 2009 Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali 

Nomor 12PK/Pid.Sus/200949 (vide bukti P-10), telah menghukum suami Pemohon 

(Joko Soegiarto Tjandra) atas dasar permohonan Peninjauan Kembali yang 

diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) 

UU 8/1981. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung dimaksud, Pemohon 

merasa haknya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan. Kerugian dimaksud, 

menurut Pemohon, timbul karena adanya penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (1) 

UU 8/1981 yang diperluas oleh Jaksa/Penuntut Umum dan kemudian diterima oleh 

Mahkamah Agung. Selain tidak memberikan kepastian hukum, menurut Pemohon, 

                                                           
49Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 
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penafsiran di atas juga menyebabkan hilangnya hak konstitusional atas 

perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan hak atas rasa aman serta 

perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G 

ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 

6.Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan pada paragraf di 

atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa pemohon telah memenuhi syarat menjadi 

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(1) Undang Undang 

Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum 

(legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo 

7.Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan 

Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonana quoselanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

pokok permohonan  

8. Menimbang bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon 

adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) Undang Undang No 8/1981 

yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;Untuk membuktikan dalilnya 

Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan  yang diberi tanda bukti P-1 sampai 

dengan bukti P-20 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara 

9.Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 

perlu mengutip Pasal 54 Undang Undang  Mahkamah Konstitusi  yang 
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menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah 

rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakian Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan/atau Presidendalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang dengan 

kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah 

rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya oleh karena 

permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah akan memutus 

permohonan a quo  tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat 

dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan/atauPresiden; 

10.Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan 

Pemohon dan bukti surat/tulisan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai 

berikut:Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan 

yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (feitelijke dwaling) 

maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (dwaling omtrent het recht) 

kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun 

masyarakat pencari keadilan dan Negara sepanjang masih dalam ruang lingkup 

upaya hukum biasaterhadap kesalahan demikianbaik terpidana maupun 

Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan 

kasasi.  Namun  terhadap  putusan  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum tetap 
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hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi 

kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang 

merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya; Jika putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya 

dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa 

negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau 

memberatkan terpidanamaka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya 

hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya [vide Pasal 

263 ayat (1) Undang Undang  8/1981], dengan memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh Pasal 263 ayat (2) Undang Undang 8/1981; Dengan demikian sistem hukum 

pidana yang dibangun oleh Undang Undang 8/1981 telah memberikan kesempatan 

yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang 

mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap 

putusan yang telah berkekuatan  hukum  tetap terhadap putusan bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh 

Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka 

Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap 

putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak 

memberikan rasa keadilan kepada pihaknyamaka dapat diajukan upaya hukum 

peninjauan kembali; Pasal 263 ayat (1) Undang Undang  8/1981 menyatakan, 

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli 
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warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah 

Agungdari rumusan pasal 263 ayat (1) Undang Undang  8/1981 tersebut, menurut 

Mahkamah, ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan 

selain apa yang secara tegas tersurat dalam pasal dimaksudyaitu: 

a. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdezaak); 

b. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas 

dari segala tuntutanhukum; 

c.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau  

ahliwarisnya; 

d. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusanpemidanaan 

11.Menimbang 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 

biasabukan 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 warisnyasedangkan objek 
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dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan  

yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana oleh karena itusebagai 

sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas 

terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapmaka putusan 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek 

pengajuan Peninjauan Kembalikarena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum pastilah menguntungkanterpidana 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;Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan 

oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk 

perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga Negara karena dalam hal ini seorang 

terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat 

lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi 

Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia; 

12.Menimbang bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata  menerima 

permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, 

terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap 

keadaan tersebuttelah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun    

praktisi    hukum    tentang    apakah    Jaksa/Penuntut    Umum berhakmengajukan 

Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
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yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi oleh karena itu demi kepastian 

hokumMahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat 

dimaksud 

13.Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 2008, dalam salah satu pertimbangannya 

telah menyatakan sebagai berikut:Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut 

Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). 

Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena 

falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak 

asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses 

peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan 

pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan 

kesalahan  terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, 

proses yang panjang yang telah dilalui 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 dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan 

kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukupdengan pertimbangan 

sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas 
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telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah 

hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika 

Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah 

mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan 

hukum dan telah dinyatakan ditolakmaka memberikan kembali hak kepada 

Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali tentu menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilanketika peninjauan kembali 

yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterimamaka sesungguhnya telah 

terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri yaitu 

pelanggaran terhadap subjek dan objek peninjauan kembali dikatakan ada 

pelanggaran terhadap subjek karena subjek peninjauan kembali menurut Undang-

Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itudikatakan ada 

pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek PeninjauanKembali 

14.Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah 

memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma  Pasal263 ayat (1) 

UU 8/1981 adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain 

bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli 

warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari  segala  

tuntutan  hukum.  Pemaknaan  yang  berbeda  terhadap  norma a quo akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya 

inkonstitusional untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian 
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hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menjadi inkonstitusional 

jika dimaknailain50 

4.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 

1. 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 aquo; 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 aquo; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimanamestinya. 

B. Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor33/PUU-IX/2016 

Tentang Larangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali 

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

                                                           
50Putusan Mahkamah Konstitusi No 33 tahun 2016 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut 

UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)salah 

satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang 

terhadap UUD1945;Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian 

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

hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selanjutnya 

disebut Undang Undang  8/1981, yangmenyatakan: Pasal 263 ayat (1)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 AgungTerhadap 

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang Undang 

Dasar 1945) yang menyatakan:Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945:Negara 

Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 

1945:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
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hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum51Pasal 28GUndang 

Undang Dasar NRI 1945:Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hakasasi setiap orang berhak 

untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat 

manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negaralainPasal 28I ayat (2) 

Undang Undang Dasar NRI 1945:Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.52 

     Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016  Menurut Penulis anatara lain sebagai berikut: 

    Istiah pengujian undang undang dapat di bagiberdasarkan subjek yang 

melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji dan waktu pengujian dilihat dari 

segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim 

(toetsingsrecht van de rechter atau judicial review)pengujian oleh lembaga legislatif 

(legislative review), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (executive 

review)53istilah judicial review selain digunakan pada negara yang menggunakan 

                                                           
51Lihat pasal 28 G UUD 1945 

52Lihat pasal 28 i UUD 1945 

53Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,ha 81 
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sistem hukum common law juga digunakan dalam membahas tentang pengujian 

pada negara yang menganut civil law systemseperti yang dikemukakan oleh Jimly 

Asshiddiqie54salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- 

undang terhadap Undang- Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 

1945) secara faktual perkara permohonan pengujian Undang Undang  (judicial 

review) adalah perkara yang telah banyak diadili dan diputuskan oleh Mahhkamah 

Konstitusi55dalam kaitan dengan Pengujian perundang – undangankhususnya 

berkaitan dengan pengujian yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman baik 

Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, terdapat dua terminology istilah 

yang perlu dibedakan yaitu istilah judicial review dan judicial preview. Review 

berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata re dan 

view sedangkan pre dan view atau preview adalah kegiatan memandangi sesuatu 

lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu. Mahkamah 

Konstitusi merupakan lembaga yang lahir setelah Undang Undang Dasar 

diamandemen (amandemen ketiga) yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah 

Agung dan lembaga tinggi lainnya hal ini sedikit banyak akan berimplikasi 

                                                           
54 Sekripsi andi adiyat mirdin dengan judul tinjauan yuridis kewenangan MK menguji perpu di unduh 

2 juli 2017 

55Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah 

Konstitusi 2003-2006, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. 
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mengenai seberapa jauh kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil 

(Judicial Review) terhadap produk Undang Undang. Kewenangan tersebut, di 

kalangan masyarakat menimbulkan pertanyaan bahwsanya Undang – Undang yang 

mana saja yang bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.56 Apakah 

yang dihasilkan setelah terjadinya amandemen ataukan juga bisa terhadap Undang 

– Undang yang dibuat sebelum dilakukannya amandemen Undang Undang Dasar 

1945. Terdapat pasal yang cukup kontroversi mengenai kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam hal melakukan pengujian undang – undang (Judicial Review), 

yaitu pasal 50 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah 

menjadi Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi 

pasal50 ini menegaskan bahwa :undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji 

adalah undang –undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194557”.Selanjutnya dalam bagian 

penjelasan pasal 50 Undang Undang  No. 24 tahun 2003 sebagaimana telah di ubah 

menjadi Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahhkamah Konstitusi 

dijelaskan bahwa :Yang dimaksud dengan setelah perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah perubahan pertama Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 

1999dari bunyi pasal tersebut telah jelas dapat dilihat bahwasanyaMahkamah 

                                                           
56mahkamahkonstitusi.go.id di unduh 11 agustus 2017 

57Lihat pasal 50 UU MK 
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Konstitusi hanya berhak menguji Undang Undang hasil amandemenhal ini 

merupakan sebagai hukum acara atau procedural yang menetukan bahwa 

Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjangkau jauh saat menguji Undang – Undang 

yang terbit sebelum amandemen pertama Undang Undang Dasar 1945 pada 

1999.Selain itudasar pemikiran mengapa Undang Undang No 24 tahun 2003 

menegaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi hanya berhak menguji Undang – 

Undang setelah perubahan Undang Undang Dasar 1945 tidak lain dan bukan adalah 

ditujukan mengenai pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri 

selama ini pemeberian kewenangan pengujian Undang–Undang kepada Mahkamah 

Konstitusi tanpa adanya pembatasan tertentu berpotensi menimbulkan 

penyelewengan kekuasaan.58 

    2. Menimbang bahwa permohonan adalah untuk menguji konstitualitas norma Undang 

Undang,in casu pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 terhadap pasal 1 ayat (3), Pasal 28D 

ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehinggaMahkamah 

berwenang mengadili permohonan a quo 

          Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016  Menurut Penulis anatara lain sebagai berikut: 

          Kualifikasi pihak yang menjadi pemohon tercantum dalam Undang Undang No. 

24tahun 2003sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang No 8 tahun 2011 

tentang Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) menyatakan 

                                                           
58radityaonlaw.blogspot.co.id di unduh 29 juli 2017 

http://radityaonlaw.blogspot.co.id/
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pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undangyaitu: 

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan bersama) 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. Badan hukum publik atau private 

d. Lembaga negara59 

 Menurut penulis kuaifikasi pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan pasal 51 

undang undang no 23 tahun 2003 sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dengan demikian kajian tentang 

kualifikasi pemohon merupakan salah satu aspek kunci dalam menentukan 

kedudukan hukum pemohon dalam perkara pengujian undang- undang untuk itu 

pada bagian selanjutnya akan dikaji satu aspek dari penilaian tentang kedudukan 

hukum pemohon, yakni kualifikasi pemohon yang didasarkan pada ketentuan pasal 

51ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan praktiknya di Mahkamah 

Konstitusi perorangan warga negaraindonesia pasal 51 ayat (1) huruf a Undang 

Undang Mahkamaah Konstitusi menyebut perorangan Warga Negara Indonesia 

                                                           
59Pasal 51 undang undang No 24 tahun 2003 sebagaimaba di ubah Undang Undang Nomor 8 tahun 

2011 Tentang Mahkamah Konstitusi 
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(WNI), bukan perorangan sebagai pemohon Pengujian Undang Undang . Secara a 

contratrio siapa saja yang bukan WNI tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai 

pemohon60 warga negara yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pasal 26 

ayat (1) UUD 1945 61: “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai warga Negara .62Ketentuan ini berkaitan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 

1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya hal ini diperkuat oleh pasal tentang HAM, yaitu 

Pasal 28D yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan  

hukum menurut Pasal 2 Undang Undang  No 12 tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia adalah orang-orang 

bangsa indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-

Undang sebagai warga negara63 penjelasan pasal 2 tersebut menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan orang-orang bangsa  Indonesiaasli adalah orang Indonesia yang 

menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 

                                                           
60thinkingwhatever.wordpress.com.legal standing pada mahkamah konstitusi di unduh 11 agustus 2017 

61rudini76ban.wordpress.com di unduh 11 agustus 2017 

62Lihat pasal 26 UUD 1945  

63Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang  kewarganegaraan 
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kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Ketentuan tentang siapa yang termasuk 

WNI, tunduk pada Pasal 4 Undang Undang Kewarganegaraan.Kualifikasi 

perorangan sebagai pemohon tidak terbatas pada pengertian individu (tunggal) 

tetapi juga kumpulan individu yang mempunyai kepentingan yang sama. Penjelasan 

pasal 51 ayat (1) huruf a undang Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan yang 

dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan sama.64 

3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang  Mahkamah 

Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian   

Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 adalah mereka yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh 

Undang Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, 

yaitu: 

     a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan bersama) 

 bKesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c.Badan hukum publik atau privatatau 

                                                           
64Putusan MK No. 006/PUU-I/2003, Putusan No. 014/PUU-I/2003, Putusan No. 007/PUU- II/2004. 
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.d    .Lembaga negara65; 

Dengan demikian Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadaUndang 

Undang Dasar  1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebihdahulu: 

Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ;Kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional yang diberikan oleh Undang Undang Dasar NRI 1945 yang 

diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 

pengujianBerdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 

33/PUUIX/2016  Menurut Penulis anatara lain sebagai berikut: 

jika dilihat dengan kualifikasi pasal 51 ayat (1) Undang - Undang  Mahkamah 

Konstitusi maka kedudukan hukum pemohon adalah sebagai Perorangan Warga 

negara Indonesia seperti terungkap pada sidang pertama dengan agenda 

pemeriksaan pendahuluanemohon mendudukkan diri sebagai perorangan warga 

negara indonesia. Pemohon juga telah memenuhi Pasal 2 UU No. 12 tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana  definisi warga negara 

Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara penjelasan pasal 2 

tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia 

asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak 

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak 

                                                           
65Lihat pasal 51 Undang Undang  MK 
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sendiri telah pula sesuai dengan ketentuan tentang siapa yang termasuk WNI, yang 

terdapat pada Pasal 4 Undang Undang  Kewarganegaraan66Kedua adalah kerugian 

konstitusional yang dialami pemohonmenurut yurisprudensi Amerika terdapat 3 hal 

yang harus dipenuhi untuk mempunyai standing to use yaitu 

a. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon 

yang dilindungi secara hukum dan bersifat spesifik, aktual dalam satu 

kontoversi dan bukan hanya bersifat potensial  

 b. Aadanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian dengan berlakunya 

suatu Undang -  Undang. 

c.  Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan maka kerugian 

akan dihindarkan atau dipulihkan.67 

4. Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 

31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 

serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang 

Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: 

                                                           
66Lihat pasal 4 UU nomor 12 tahun 206 tentang kewarganegaraan Indonesia 

67Iriyanto A. Baso Ence.Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Alumni. 

Bandung. 2008 hal  29 
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a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

Undang Undang Dasar 1945 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkanpengujian 

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat 

spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang 

wajar dapat dipastikan akanterjadi adanya hubungan sebab akibat (causal 

verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud 

dengan berlakunya  Undang-Undang yang dimohonkanpengujian 

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya  Undang-Undang yang 

dimohonkanpengujian; 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak 

akan atau tidak lagi terjadi 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU 

IX/2016  MenurutPenulisanatara lain sebagai berikut: 

Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/ PUU-III/2005 

dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-III/2005 menyatakan 

kerugiankonstitusional  adalah sebagai berikut 

a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 
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b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan 

oleh suatu Undang-Undang yang diuji 

c. Kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya 

potensial yang menurut penalaran dapat dipastikan akan terjadi (resenebel) 

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya 

Undang-Undang yang diuji 

e. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian 

konstitusional yang di dalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.68 

5. Menimbang bahwa Pemohon mendallilkan  sebagai  warga  negara Indonesia (vide 

bukti P-1) yang merupakan istri yang sah dari Joko Soegiarto Tjandra (vide bukti P-

6). bahwa suami pemohon (Joko Soegiarto Tjandra) telah diputus lepas dari segala 

tuntutan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel bertanggal 28 Agustus 2000, dan dikuatkan dengan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000  bertanggal 28 Juni 2001 dan 

telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-8 dan bukti P-9). Namun, pada tanggal 

11 Juni 2009 Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 

12PK/Pid.Sus/2009 (vide bukti P-10) telah menghukum suami Pemohon (Joko 

Soegiarto Tjandra) atas dasar permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh 

Jaksa/Penuntut Umum yang mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981. 

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung dimaksud, Pemohon merasa haknya atas 

                                                           
68keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 10/PUU-III/2005 
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kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

telah dilanggar dan dirugikan. Kerugian dimaksud, menurut Pemohon, timbul 

karena adanya penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 yang diperluas 

oleh Jaksa/Penuntut Umum dan kemudian diterima oleh Mahkamah Agung selain 

tidak memberikan kepastian hukum, menurut Pemohon, penafsiran di atas juga 

menyebabkan hilangnya hak konstitusional atas perlindungan diri, keluarga, 

kehormatan, martabat dan hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman 

ketakutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar 

1945 

    Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU 

IX/2016  MenurutPenulisanatara lain sebagai berikut: 

    Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, maka ada beberapa patokan yang 

wajib dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan 

selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah 

Konstitusi harus memenuhi lima syarat,69 yaitu:adanya hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945 hak 

dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan 

                                                           
69Jimly Asshiddiqie. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Konstitusi hal 41  Press: Jakarta. 
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oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;kerugian 

konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-

tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 

adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;adanya kemungkinan 

bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti 

yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi dan untuk menentukan apakah 

pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil Undang Undang 

terhadap Undang Undang Dasar maka ada hal yang wajib diperhatikan yaitu syarat 

kerugian konstitusional dalam pengujian materil diberlakukan sama halnya dengan 

kerugian konstitusional yang ada pada pengujian formil. Oleh karenanya: pembayar 

pajak/tax payer70 (vide Putusan No 003/PUU-I/2003), asosiasi, dan organisasi non 

pemerintah yang memiliki perhatian khusus terhadap suatu Undang Undang demiki 

kepentingan hukum, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-

lain memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil 

maupun materiil warga negara Indonesia yang masuk dalam kualifikasi dan terdaftar 

sebagai pemilih dalam Pemilu mempunyai hak untuk untuk mempersoalkan 

konstitusionalitas suatu Undang- Undang baik prosedur pembentukannya 

                                                           
70Iihat  Putusan  MK No 003/PUU-I/2003 
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(pengujian formil)71 maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan 

dengan Undang Undang Dasar 1945, hal ini terkait dengan kepercayaan dan mandat 

yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty72, yang harus dilaksanakan 

secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak 

terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih 

yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan 

bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu 

Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan 

yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan73 

6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, 

telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon telah memenuhi syarat menjadi 

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang 

Mahkamah Konstitusi dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum 

(legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo  

    Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016  MenurutPenulisanatara lain sebagai berikut: 

                                                           
71Jurnal Ajie Ramdan probelema legal standing pusat pengelola teknologi mahkamah konstitusi 2014 

hal 4 

72ibid 

73Jimly Asshiddiqie.Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Konstitusi : Jakarta; Press, 2006, hal 41   
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    Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi sebenarnya siapa sajakah yang boleh 

memohon (legal standing) ternyata tidak semua orang boleh mengajukan perkara 

permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon adanya kepentingan 

hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara 

tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar pemohon adalah subjek hukum yang 

memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan 

perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut 

menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk 

menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang persyaratan 

legal standing atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maupun syarat materiil berupa 

kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang 

yang sedang dipersoalkan74 

7. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan 

Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

pokok permohonan 

    Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016  menurutpenulisanatara lain sebagai berikut: 

                                                           
74Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 176 
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    Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,Persyaratan tersebut 

berkaitan dengan persyaratan hak konstitusional pemohon, seperti terdapat dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 

yaitu: 

a.  Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 

1945; 

b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah   

dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 

 c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 

dipastikan terjadi adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 

kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji adanya 

kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian 

konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.Persyaratan legal 

standing sebagaimana diatur tersebut, dalam praktik, penilaiannya oleh hakim 

sangat bergantung kepada kasus dilapangan. Hal ini terjadi karena Undang-

undang hanya memberi gambaran umum mengenai persyaratan legal standing 

sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yaitu75: 

a) Perorangan warga negara Indonesia;  

                                                           
75Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 
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b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam undang-undang; 

c) Badan hukum publik atau privat; atau 

d) Lembaga negara76 

Dimaksud hak konstitusional menurut penjelasan pasal 51 UU No. 24 tahun 2003 

adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, sedangkan yang dimaksud dengan orang perorangan 

termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama77 

8. Menimbang bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon 

adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) Undang Undang no 8/1981 

yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Untuk membuktikan dalilnya 

pemohon mengajukan bukti surat/tulisan  yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan 

bukti P-20 yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara 

    Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016Menurut Penulis anatara lain sebagai berikut : 

                                                           
76 ndrabsangadji.blogspot.co.id di unduh 2 jui 2017 

77Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi, Hukum Acara Konstitusi. (Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan; Jakarta: 2010) hlm. 100 
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     Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pembuktian adalah penyajian 

alat-alat bukti kepada pihak lain untuk memberikan kepastian atau keyakinan 

tentang kebenaran suatu peristiwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya, bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil yang berati 

tidak hanya berlandaskan alat-alat bukti semata, tetapi juga keyakinan hakim sesuai 

dengan Pasal 45 ayat(1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang memberikan 

penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-

undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dalam suatu 

proses peradilan, pembuktian merupakan hal yang penting dalam menentukan 

keberhasilan pihah-pihak yang berperkara membuktikan adalah kewajiban pihak-

pihak melalui alat-alat bukti untuk menimbulkan suatu tingkat kepercayaan atau 

keyakinan dalam pikiran hakim tentang kebenaran suatu dalil mengenai 

fakta,kejadian,hak atau hukum tidak cukup sekedar alasan yang logis tentang 

kebenaran suatu dalil tetapi harus dengan dukungan alat-alat bukti yang 

diperkenankan dalam hokum dengan mana hakim diyakinkan tentang kebenaran 

fakta-fakta, kejadian, dan hak yang didalilkan tersebut menang atau kalahnya para 

pihak yang berperkara ditentukan dalam tahap pembuktian karena pembuktian 

merupakan landasan bagi para hakim dalam menentukan memutuskan suatu perkara 

dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh putusan hakim yang 

didasarkan atas pembuktian tersebut. Atau dengan kata lain tujuan pembuktian 

adalah mencari atau menemukan suatu kebenaran yang digunakan sebagai dasar 
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putusan hakim yang mempunyai akibat hukum78. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 Joncto Undang Undang Nomor 8 Taahun 2011 

tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang alat bukti. Ketentuan pembktian yang 

berlaku dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi  terdapat dalam pasal 36 sampai 

dengan 39 Undang Undang nomor 8 Tahun 2011Tentang Mahkamah Konstitusi. 

dalam pasal 36 ayat 1 disebutkan ada enam macam alat bukti yang digunakan yaitu  

a. Surat atau tulisan 

b. Keterangan saksi 

c. Keterangan ahli  

d. Keterangan para pihak Petunjuk dan  Alat bukti lain yang berupa informasi yang 

diucapkan, dikirimkan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic 

atau yang seupa dengan itu79. 

9. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah 

perlu mengutip Pasal 54 Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang 

menyatakanMahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah 

rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 

                                                           
78Makalah Hamdan Zoelva. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Complaint dan 

Constitutional  Question  Makalah disampaikan pada acara Dialog Akademik Program Pasca Sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 8 November 2010. 

 

79Pasal 39 undang undangMahkamah Konstitusi 
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Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakian Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan/atau Presiden80”  

    Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU 

IX/2016  MenurutPenulisanatara lain sebagai berikut: 

    Dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang dengan kata lain, 

Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat 

yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena 

permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah akan memutus 

permohonan a quo  tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan/atau Presiden; Ketentuan pasal 54 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 

2003 sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 

Mahkamah Konstitusi yang  berbunyi sebagai berikut Mahkamah Konstitusi dapat 

meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan 

yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Mahkamah Konstitusi 81 

                                                           
80Lihat pasa 54 Uu MK 

81Pasal 54 undang Undang  Nomor 24 tahun 2003 sebagai mana di ubah menjadi Undang Undang 8 

tahun 2011 
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tidak mengadili pembentuk Undang Undang 82.Kedudukan pembentuk Undang 

Undang  sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan (lisan maupun tertulis) 

dapat diwakili oleh wakil atau pun kuasa dari lembaga negara tersebut. Presiden 

dapat memberikan kuasa subsitusi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta para 

menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok 

perkaraDewan Perwakian Rakyat diwakili oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat yang dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota komisi yang 

membidangi hukum, komisi terkait dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat  

yang ditunjuk. Menurut pendapat penulis pada pasal 54 kebabasan Mahkamah untuk 

tidak maupun menghadirkan pihak dari lembaga terkait.83Dalam Pasal 41 ayat (2) 

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur 

bahwa: 

a. Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti 

yang diajukan. 

b. Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 

hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi 

keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada 

lembaga negara yang terkait dengan permohonan. 

                                                           
82 Rendy blogspot.di unduh 2juli 2017 

83Farid ahsan bogspot.com mahkamah konstitusi di unduh 2 juli 2017 
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c. Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan 

penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

permintaan hakim konstitusi diterima84. 

Pasal 54 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah menjadi 

Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur 

bahwa; Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang 

berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan/atau Presiden.85 Berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ayat (2) dan pasal 54 

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, 

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD, 

Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian Undng 

Undang yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. DPD dapat menjadi 

pihak dalam perkara permohonan pengujian Undang Undang. Mahkamah 

Konstitusi harus mendengar dan/atau meminta keterangan DPD dalam hal Undang 

- Undang yang diuji, dalam proses pembentukannya melibatkan peranan DPD, 

sedangkan dalam hal pengujian Undang Undang yang materi muatannya berkaitan 

dengan kepentingan daerah, meskipun tidak melibatkan DPD dalam proses 

                                                           
84Iihat pasa 24 undang undang Mahkamah Konstitusi 

85Iihat pasal 54 undang undang Mahkamah Konstitusi 
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pembentukannya maka Mahkamah86 Konstitusi dapat mendengar dan/atau meminta 

keterangan DPD. Contoh perkara dimana pemerintah dan DPR memberikan 

keterangan dalam persidangan adalah pada putusan nomor 003/PUU-IV/2006 

perihal Pengujian Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945. Kata 

”dapat” dalam pasal 41 ayat (2) dan pasal 54 Undang Undang  Nomor 24 Tahun 

2003 sebagaimana telah di ubah menjadi undang No 8 tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi berarti bahwa meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD, 

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak harus dilakukan, sangat tergantung dari 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sedang diperiksa. 

Sangat mungkin terjadi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak meminta keterangan 

kepada DPR, DPD, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan 

permohonan pengujian Undang Undang yang sedang diperiksa oleh Mahkamah 

Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam Putusan Nomor 102/PUU-

VII/ 2009 perihal Pengujian Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang Undang Dasar 

Negara RI Tahun 194587Dalam bagian menimbang putusan tersebut, Mahkamah 

                                                           
86Farid ahsan blogspot.co.id di unduh 30 juli 2017 

87 Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/ 2009 
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Konstitusi mengemukakan bahwa dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi 

memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun DPR 

berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah 

Konstitusi, selain itu mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati 

pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk 

diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa dimungkinkan oleh 

ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, Putusan Mahkamah Konstitusi 

dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus 

diberitahukan Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka para pihak yang 

merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan88 dalam Pasal 25 ayat (2) PMK Nomor 

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang 

Undang, Presiden dapat memberikan kuasa kepada subtitusi kepada Menteri Hukum 

dan HAM beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait 

dengan pokok permohonan89. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat diwakili oleh 

Pimpinan Dewan Perwakilan rakyatR yang dapat memberi kuasa kepada pimpinan 

dan/atau anggota komisi yang membidangi hukum, komisi terkait dan/atau anggota 

DPR yang ditunjuk. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Mahkamah Konstitusi 

tidak mengadili pembentuk Undang Undang, dan kedudukan pembentuk Undang 

                                                           
88Lihat pasal 38 Undang Undang Mahkamah Konstitusi 

89Iihat PMK Nomor 06/PMK/2005 
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Uundang  hanya sebagai pihak terkait yang diperlukan keterangannya, dan dalam 

memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, dapat diwakili oleh wakil 

atau pun kuasa dari lembaga negara tersebut. Majelis Permusawaratan Rakyat 

merupakan lembaga yang berwenang membentuk Uudang Undang Dasar 1945, 

sedangkan DPR, DPD, Presiden merupakan lembaga-lembaga negara yang 

berwenang membentuk Undang Undang oleh sebab itu dalam perkara pengujian 

Undang Undng terhadap Undang Undang Dasar dipandang perlu untuk 

mendengarkan keterangan dari pihak- pihak tersebut dalam pasal 25 ayat (1) PMK 

Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang 

Undang  dikemukakan lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan keterangan 

Presiden, yaitu: keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis 

mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri-

menteri dan/atau lembaga/Badan Pemerintah terkait sedangkan yang dimaksud 

dengan keterangan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) PMK Nomor 

06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang Undang  

adalah: ”keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-

fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang berkenaan dengan 

pokok perkara.90Keterangan tersebut diperlukan agar Mahkamah Konstitusi 

mendapatkan keterangan lebih mendalam mengenai latar belakang serta maksud 

                                                           
90Lihat Pasal 26 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005 
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dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang91 diuji, atau 

pun hubungan antara ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut 

dengan ayat, pasal, dan/atau bagian lainnya sehingga didapatkan makna yang utuh. 

  10. Menyatakan bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan 

Pemohon dan bukti surat/tulisan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang 

disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (feitelijke dwaling) maupun 

kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (dwaling omtrent het recht) kesalahan 

dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat 

pencari keadilan dan negara sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum 

biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum 

dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi namun  terhadap  

putusan  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum 

luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh 

Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana 

maupun ahli warisnya; Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah 

putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena 

terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana 

seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka 

lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan 

                                                           
91 ibid 
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oleh terpidana ataupun ahli warisnya [vide Pasal 263 ayat (1) Undang Undang  

8/1981], dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) Undang 

Undang 8/1981; Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh 

Undang Undang 8/1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada 

terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara 

untuk Melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan  

hukum  tetap92. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 

ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak 

memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat 

mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang 

dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada 

pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali; Pasal 263 ayat 

(1) Undang Undang  8/1981 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.Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) 

Undang Undang  8/1981 tersebut, menurut Mahkamah, ada empat landasan pokok 

yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat 

dalam Pasal dimaksud, yaitu: 

                                                           
92Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti,hal 51 Bandung, 2007 
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a. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdezaak); 

b. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari 

segala tuntutanhukum 

c. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau   ahli 

warisnya 

d. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan     

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016 Menurut penulis anatara lain sebagai berikut 

Peninjauan Kembali adalah produk hukum yang baru mendapatkan perhatian di 

Indonesia sejak tahun 1979 ketika pengadilan melakukan kesalahan dalam 

memberikan hukuman penjara kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana 

seperti yang didakwakan. Kasus Sengkon dan Karta93 yang terkenal itu mendorong 

masuknya Peninjauan Kembali dalam KUHAP yang sedang di bahas di 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia94 (selanjutnya disingkat DPR RI) 

saat itu R.O. Tambunan sebagai pelaku sejara masuknya Peninjauan Kembali di 

dalam KUHAP (pada saat itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

                                                           
93Loqman Loebby, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP), (Jakarta:  

Datacom, 2002)  hal 45 

94Yafruddin, Makalah Hukum Acara Pidana Teori Dan Praktek di sampaikan di Universitas Darma 

Agung  Medan 
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Indonesia yang ikut membahas soal Peninjauan Kembali) menyatakan, bahwa 

“Peninjauan Kembai diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya, bukan 

diperuntukkan bagi jaksa penuntut umum sebab spirit Peninjauan Kembali adalah 

untuk melindungi terhukum yang tidak bersalah dengan demikian, hakim 

seharusnya secara otomatis menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa 

penuntut umum.95Pengaturan Peninjauan Kembali dalam KUHAP ditentukan dalam 

Pasal 263 sampai dengan Pasal 268. Adapun landasan filosofisnya sebagaimana 

dikemukakan oleh R.O. Tambunan diwujudkan dalam norma Pasal 263 ayat (1) 

KUHAP yang menentukan “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 Agung96”Menurut H.Adami Chazawi dalam Majalah 

Gatra 19 Agustus 2009, hal. 23, “Norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut 

merupakan norma yang sudah jelas, limitatif, dan tuntas, maka bersifat tertutup 

(lihat Penjelasan Pasal 263). Rumusan norma hukum yang demikian tidak 

dapat ditafsirkan lagi (interpretation cessat in claris)”. Dengan kata lain, 

berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, kecuali terpidana atau ahli 

warisnya tidak seorang pun, baik atas nama pribadi ataupun lembaga yang dapat 

mengajukan Peninjauan Kembali adapun pejelasan pasal 263 KUHAP menentukan 

                                                           
95Hadari Djehewi Tahir, BAB tentang Aeirzening didalam KUHP, (Bandung 1982), hal.5 

96Pasal 263 KUHAP 

http://www.suduthukum.com/search/label/hukum
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“Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta 

peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, bahwa hanya 

terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali 

ditegaskan kembali oleh KUHAP melalui ketentuanketentuan, antara lain sebagai 

berikut97: 

a. Pasal 264 ayat (1) KUHAP yang menentukan, “Permintaan peninjauan kembali 

oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada 

panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama 

dengan menyebutkan secara jelas alasannya98”. 

b. Pasal 265 ayat (1) KUHAP yang menentukan, “Ketua pengadilan setelah  

menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

263 ayat (1)99 menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang 

dimintaklan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan 

peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 263 ayat (2).berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1), 

dan Pasal 265 ayat (1) KUHAP, jelaslah dan tidak diragukan lagi bahwa 

Peninjauan Kembali yang diatur oleh KUHAP adalah upaya hukum 

                                                           
97 Majalah Gatrapengaturan peninjauan kembali dalam di unduh 5 Juni 2017 

98Pasal 264 ayat 1 KUHAP 

99Pasal 265 KUHAP 

http://www.suduthukum.com/2016/03/upaya-hukum-terhadap-putusan-hakim.html
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yang diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya untuk tidak menerima 

putusan pengadilan yang berbentuk putusan pemidanaan yang telah memperoleh 

kekuatanhukum tetap. Pernyata,an untuk mengajukan Peninjauan Kembai 

merupakan hak terpidana, sesungguhnya juga telah tersurat dalam rumusan Pasal 

1 angka 12 KUHAP, yang menentukan bahwa yang dimaksud “ upayahukum 

adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima 

putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak 

terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.100 

11. Menimbang 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 

                                                           
100Majalah Gatra 19 Agustus 2009, hal. 23  

http://www.suduthukum.com/search/label/hukum
http://www.suduthukum.com/search/label/hukum
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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 menguntungkanterpidana;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 berarti101Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa 

yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang 

sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena 

dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara 

yang begitu kuat lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan 

pidana IndonesiaBerdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 

Nomor 33/PUU-IX/2016  Menurut Penulis anatara lain sebagai berikut: 

Menurut Todung Mulya Lubis perlu di pahami terebih dahulu landasan 

Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: Lahirnya konsepsi hukum Peninjau 

                                                           
101adamichazawi.blogspot.co.id di unduh 2 juli 2017 
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Kembali dalam KUHAP berpijak pada landasan filosofi dan tidak terlepas dari 

sejarah lahirnya asas legalitas pada abad ke XVIII di Eropa, yang perwujudannya 

pertamakali dalam perundang-undangan Hindia Belanda: Reglement op de 

Strafvordering (RSv) – Stb. nomor 40 jo 57 (1847)102Dasar Filosofi Peninjauan 

Kembali Dalam negara hukum yang demokratis secara teoritik dan konseptual 

dalam penegakan hukum (law enforcement) terdapat apa yang dinamakan “area 

of no enforcement”, dimana kekuasaan negara dibatasi secara tegas dan pasti, 

agar tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Semua tindakan negara harus 

berdasarkan tatanan hukum yang telah ditetapkan lebih dulu menegakan 

kepentingan hukum, dalam rangka menjaga ketertiban umum melalui proses 

penegakan hukum pidana, negara berbuat dan bertindak. Dalam hal ini, 

penduduk diposisikan sebagai objek (sekaligus subjek) yang disangka/didakwa 

atau dipidana.103Dalam proses itu tindakan negara dapat menyalahi tatanan 

hukum menimbulkan akibat terampasnya hak-hak dan keadilan penduduk. 

Ketika kondisi akibat itu tidak dapat lagi dipulihkan dengan upaya hukum biasa, 

disinilah arti pentingnya upaya Peninjauan Kembali.104substansi Peninjauan 

                                                           
102Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, hal 79 Bandung, 1999 

103 ibid 

104Parman soeparman, pengetahuan hak peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban 

kejahatan( Bandung ) PT. Rafika Aditama 2007 hal 5 
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Kembali berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk 

dan tidak dapat diperbaiki dengan upaya biasa membawa akibat telah 

dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah 

berbuat dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk 

mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas bentuk 

pertanggungjawaban itu, ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli 

warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan kepada negara dengan 

demikian dapatlah diartikan, bahwa pemberian hak Peninjauan Kembali pada 

terpidana adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara 

tersebut dicontohkan dosa negara dalam beberapa kasus konkret. Pengadilan 

Negeri Bekasi (1977) menghukum Sengkon dan Karta masing-masing 12 dan 7 

tahun penjara yang diyakini hakim karena merampok dan membunuh suami istri 

Suleman. Kedua-duanya sudah ditahan sejak tahun 1974 dalam perkara lain 

terbukti bahwa yang merampok dan membunuh suami istri Suleman adalah 

Gunel, Siih dan Wasita yang kemudian dipidana masing-masing 10, 8 dan 6 

tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Contoh lainnya. Pada tahun 2002 

Risman Lakoro dan istrinya dipidana karena membunuh Alta Lakoro anak 

kandungnya sendiri oleh Pengadilan Negeri Limboto oleh karena disiksa polisi 

pada saat penyidikan antara lain jari-jarinya dijepitkan di daun pintu - hingga 

cacat seumur hidup. Peninjauan Kembali seperti fenomena gunung es, yang 

terlihat di atas sedikit – namun yang tidak - jauh lebih banyak Dari contoh-contoh 

tersebut, tampak kesalahan dan dosa negara yang telah menghukum penduduk 
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yang sesungguhnya tidak bersalah oleh sebab itulah maka lembaga Peninjauan 

Kembali semata-mata ditujukan untuk memperbaiki putusan pemidanaan yang 

salah semacam itu dengan demikian, maka negara tidak dibenarkan mengajukan 

Peninjauan Kembali untuk sebaliknya menghukum terdakwa yang sudah 

dibebaskan atau lepas dari tuntutan hukum yang sudah tetap.105 Negara tidak 

pernah menjadi korban dari kesalahan proses pengadilan. Tidak dibenarkan 

negara untuk membongkar putusan pembebasan yang tetap, dengan alasan 

mencari keadilan. Peninjauan Kembali tidak lagi untuk mencari keadilan melalui 

pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum. Padahal putusan (bebas) 

mempunyai kekuatan hukum, maka hak negara untuk mencari keadilan terhenti. 

Tidak dibenarkan mengadakan tuntutan baru atau melanjutkan tuntutan semula 

yang sudah final.106 

 12.Menimbang bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata  menerima 

permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, 

terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap 

keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi 

maupun    praktisi    hukum    tentang    apakah    Jaksa/Penuntut Umum berhak 

mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena itu, 

                                                           
105Op.citWaluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1999  hal 51 

106adamichazawi.blogspot.co.mengapa jaksa tidak berhak mengajukan di unduh 5 juni i 2017 



101 
 

demi kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang 

pendapat dimaksud; 

       Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 

33/PUU-IX/2016Menurut Penulis anatara lain sebagai berikut: 

       Fungsi dan kewenangan jaksa dalam KUHP pasal 1 angka 6 huruf a ditetapkan 

hanya meliputi dan bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  KUHP merumuskan 

demikian karena berkaitan dengan rangkaian ketentuan-ketentuan lainnya dalam 

KUHAP.Sesuai dengan ketentuan pasal 289 ayat 2 KUHP jo pasal 17 PP No. 27 

tahun 1983 jaksa bahwa untuk melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus 

acara pidana seperti dalam tindak pidana korupsi dan dalam tindak pidana 

subversi dan dalam tindak pidana ekonomi adapun alasan Jaksa Penuntut Umum 

mengajukkan peninjauan Kembali adalah sebagai berikut 

a. Adanya kekhilafan hakim. 

        Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan 

adalah kekeliruan itu bias terjadi dalam semua tingkat peradilan. Kekhilafan yang 

dibuat oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingakat pertama, bias 

berwujud pada tingkat banding, dan kekhilafan pada tingkat pertama dan tingkat 

banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh makamah agung, pada hal 

tujuan tingkat banding maupun tingkat banding maupaun tingkat kasasi untuk 
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meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang 

dibuat pengadlan yang lebih rendah.107 

b. Novum ( terdapat keadaan baru ) 

    Permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru atau novum. Keadaan baru 

yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru 

yang mempunyai sifat dan kualitas yang menimbualkan dugaan kuat : 

1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau diketemukan dan 

dikemukakan pada waktu siding berlangsung, dapat menjadi factor dan alas 

an untuk mengajukan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

2) Keadaan baru itu juga, diketemukan dan diketahi pada waktu siding 

berlangsung dan dapat menjadi alas an dan factor untuk menjatuh kan putusan 

yang menyatakan tuntutan penuntut umum tdak dapat  diterima. 

3) Dapat dijadikan alasan dan factor untuk menjatuhkan putusan dengan 

menerapkan ketentuan pidanayang lebih ringanAlasan novum yang diajukan 

oleh jaksa yaitu berdasarkan hasil penydikan terhadap perkara atas nama indra 

setiawan dan rohainil arni ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, 

tersangka dan ahli dan dikaitkan dengan fakta-fakta. 

c. Keadilan dan kepentingan umum 

                                                           
107Andi hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 
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Peninjauan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa adalah merupakan 

eksitensi, jaksa penuntut umum dalam peraktek peradilan khususnya mengenai 

akses mengajukan peninjauan kembali Oemar seno Adji disini berpendapat 

bahwa bagaimana peran jaksa dalam pengadilan, yaitu mengikuti perkmbangan 

perundang-undangan pidana, yurisprudensi, dan ilmu hukum. Semuanya dapat 

dilakukan menjadi perkembangan actual hukum pidana, yaitu fungsionalisasi 

hukum pidana dengan defence sociale nou velle disamping aliran due peroces of 

law. Berdasarkan peryataan oemar seno adji diatas maka penegasan ini dalam 

rangka menegaskan proses hukum yang adil bagi semua pihak atau due process 

of law. Penggeseran ini didasarkan pada atas filsofis social defence (perlindungan 

sosial).108Social defence adalah aliran pemindannan yang berkembang setelah 

PD II dengan tokoh terkenal nya adalah fillipu gramatica, yang pada tahun 1945 

mendirikan pusat perlindungan masyaraka, dalam perkembangan selanjutnya 

pandangan social defence ini terpecah menjadi dua aliran yaitu yang radikal dan 

aliran yang moderat. Pandangan yang radikal dipelopri dan dipertahankan oleh 

f.gromatica dimana  gramatica berpendapat hukum perlindungan social-sosial 

harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, tujuan utama dari 

perlindungan social ini adalah mengintegrasikan individu kedalam tatartib social 

dan bukan pemindanaan terhadap perbuatanya pandangan moderat 

dipertahankan oleh marc ancel yang menamakan aliran sebagai defence sociale 

                                                           
108Mulandi dan banda nawawi arief teoeri-teori dan kebijakan pidana (bandung alumni, 1996 ) hal .35 
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nouvelleatau perlindungan social baru menurut ancel tiap masyarakat adanya 

tertib social, yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan 

kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga 

masyarakat pada umumnya, maka peranan yang besar dari hukum pidana 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat dilakukan dari suatu sistem hukum 

beberapa konsep pandangan moderat yaitu : 

a. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-

konsepsi perlindungan masyarakat kedalam konserpasi baru hukum pidana. 

b. Perlindungan individu dan masyrakat tergantung pada perumusan yang tepat 

mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan 

masyarakat itu sendiri. 

c. Dalam mengunakan sistem hukum pidana, aliran ini menlak pengunaan fiksi-

fiksi dan teknis yuridis yang terluas dari kenyataan sisal. Ini merupakan reaksi 

terhadap aliran legisme dan alran klasik.109 

      Maka berdasarkan konsep due process of law dan korban dan kepentingan 

umum untuk diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali. Dan hal ini sangat penting dalam pembahasan KUHP mendatang.Maka 

menurut pendapat penulis ,hal ini sesuai dengan alasan dari jaksa penuntut umum 

dalam melakukan peninjauan kembali dalam kasus yang penulis tuliskan jaksa 

dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah dalam peroses 

                                                           
109adinalsimpasai.blogspot.comakalahprosespeninjauankembali di unduh 21 juli 2017 
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penyelesayan perkara pidana permintaan peninjauan kembali ini bukan karena 

kepentingan peribadi jaksa penuntut umum atau lembaga kejaksaan tetapi untuk  

kepentingan umum Negara.110 

13.Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 2008, dalam salah satu pertimbangannya 

telah menyatakan sebagai berikut:Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum 

dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1)Memang 

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah 

yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, 

untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang 

dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan 

terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan  

terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang 

panjang yang telah dilalui 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 

dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah 

                                                           
110 ibid 
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memperoleh kesempatan yang cukup111dengan pertimbangan sebagaimana 

diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas 

bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak 

terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum jika Jaksa/Penuntut 

Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan 

kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah 

dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum 

untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum 

dan sekaligus tidak berkeadilan Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh 

Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran 

prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan 

objek Peninjauan Kembali dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena 

subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli 

warisnya sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap 

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek 

PeninjauanKembali 

     Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016 Menurut Penulis anatara lain sebagai berikut: 

    Hadirnya jaksa dalam peninjauan kembali dapat menjadi kontrol bagi Mahkamah 

Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di indonesia adapun uraian peninjauan 

                                                           
111 Putusan mk 16/PUU-VI/2008 
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kembali oleh jaksa Lembaga Peninjauan Kembali sudah lama dikenal di Indonesia, 

sejak zaman kolonial Belanda yang dikenal dengan istilah Herziening yang diatur 

dalam Titel 18 Reglemen op de Srafvordering Staatsblad No.40 jo. No.57 tahun 

1847 tetapi hanya untuk orang Belanda atau yang dipersamakan112tidak berlaku bagi 

pribumi yang saat itu disebut sebagai inlander pada tahun 1969 Mahkamah Agung 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 tentang peninjauan 

kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

namun akhirnya dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1Tahun 

1970.Walaupun Perma No.1 Tahun 1969 tersebut telah dicabut, tetapi oleh Undang-

undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman diatur di dalam pasal 21 yang berbunyi:Apabila terdapat hal-hal atau 

keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan 

pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana 

oleh pihak-pihak yang berkepentinganketentuan tentang lembaga Peninjauan 

Kembali baik yang diatur oleh Perma No.1 Tahun 1969 atau oleh Pasal 21 Undang 

Undang No.14 Tahun 1970 belum terlaksana, belakangan muncul kasus “Sengkon-

                                                           
112Makalah Eddy O.S Hiariej, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkaa Pidana, Seminar 

Nasional “Mengembalikan Fungsi Lembaga PK Sesuai Ketentuan Undang-undang”, Yogyakarta, 

2009, hlm 4-5 
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Karta” sebagai katalisator terbentuknya lembaga Peninjauan Kembali yang 

merupakan upaya hukum luar biasa untuk meninjau kembali putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum yang tetap diluar upaya hukum biasa (banding atau 

kasasi).Dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali diatur 

dalam Bab XVIII Pasal 263 sampai Pasal 269  yang mengatur alasan dan tata cara 

pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali.Sejak diberlakukannya Undang-

undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penerapan lembaga Peninjauan Kembali 

mulai menimbulkan “kontroversi”.113obstruction of justice dan yang bertentangan 

dengan kebenaran dan rasa keadilan. Asas “lebih baik membebaskan orang yang 

bersalah dari pada menghukum yang tidak bersalah”, tidak boleh diartikan sebagai 

membiarkan orang yang bersalah tidak perlu memikul tanggung jawab semata-mata 

pada saat diadili yang bersangkutan bebas atas dasar fakta yang salah atau tidak 

lengkap pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “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.” 

Ketentuan ini memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk 

mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap Dengan digunakannya kata terpidana atau ahli warisnya 

menandakan bahwa dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

                                                           
113ibid 
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tetap yang dimintakan peninjuan kembali, seseorang sudah dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi hukuman pidana atau ada pemidanaandikecualikan dari hal-hal yang tidak 

dapat diajukan peninjauan kembali adalah putusan bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum. Perumusan dalam Pasal 263 ayat (1) ini memang agak sedikit 

kacau. Yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah terpidana 

atau ahli warisnya. Sementara untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum tidak ada terpidana maka adanya klausul “kecuali putusan bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum” sangatlah tidak masuk akal ditempatkan dalam ayat 

tersebut. Kalau kemudian jaksa mengajukan peninjauan kembali, menjadi layak 

karena adanya klausul “kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum”. Jaksa dapat berpikir bahwa yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) adalah 

Peninjuan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sementara untuk putusan bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan peninjauan kembali tetapi 

tidak diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dimana diaturnya, jaksapun 

tidak tahu dan hal ini berarti ada kekosongan hukum. Mahhkamah Agung, dari 

perspektif jaksa, berpikir bahwa Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan 

tersebut melalui ketentuan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai dalam 

masyarakat dan Mahkamah Agung memang melakukannya dalam Negara v 

Muchtar Pakpahan dan lain-lain.114Jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali 

mendapat landasannya dalam Pasal 263 ayat (3). Pasal 263 ayat (3) tersebut 

                                                           
114Op.cit 
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menyatakan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) 

terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu 

perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh 

suatu pemidanaan. Ayat (3) ini merupakan landasan hukum bagi jaksa dalam 

mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Persyaratan dalam Pasal 263 ayat (3) “apabila dalam putusan 

itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak 

diikuti dengan pemindanaan” menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (3) 

tidak ditujukan bagi Terpidana karena dalam konteks Pasal 263 ayat (3) memang 

tidak ada yang disebut “Terpidana”. Tidak ada “terpidana” tanpa adanya 

“pemidanaan”.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 263 ayat (1) 

ditujukan untuk Peninjauan Kembali bagi Terpidana atau ahli warisnya yang 

diajukan Peninjauan Kembali menurut Pasal 263 ayat (1) adalah terhadap putusan 

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang isinya “pemidanaan”. Pasal 263 

ayat (3) adalah Peninjauan Kembali yang diajukan terhadap putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak berisi pemidanaan. Karena 

tidak ada pemidanaan maka tidak ada terpidana dan oleh karenanya tidak ditujukan 

bagi Terpidana atau ahli warisnya yang memang tidak ada.115 

14. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah 

                                                           
115 Yuokysurinda.wordpress.com apakah jaksa dapat diberikan hak pk atau tidak di unduh 5 juni 2017 



111 
 

memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma  Pasal 263 ayat (1) 

Undang Undang 8/1981 adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak 

dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh 

terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan 

lepas dari  segala  tuntutan  hukum pemaknaan  yang  berbeda  terhadap  norma a 

quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru 

menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa 

demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) Undang Undang  8/1981 

menjadi inkonstitusional jika dimaknailain116 

          Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016maenurut  PendapatPenulis  anatara lain sebagai berikut: 

          Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016 yang bersifat 

inkonstitusional bersyarat terkait larangan jaksa penuntut umum menurut Yudi 

kristiani (penuntut umum komisi pembratasan korupsi) sangat tidak memberikan 

rasa keadilan bagi jaksa sebagai wakil negara dalam perkara pidana adapun alasan 

nya adalah sebagai berikut:Bagi jaksa terdapat alasan untuk mengajukan 

permintaan peninjauan kembali yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 

(3) sebagaimana telah disinggung di atas, yaitu apabila putusan hakim yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap itu menyatakan bahwa suatu perbuatan yang 

sudah didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Hal ini tentu 

                                                           
116Putusan Mahkamah Konstitusi No 33 tahun 2016 
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karena mungkin ada kekhilafan hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 

ayat (2) butir c.Kata-kata yang digunakan pada awal Pasal 263 ayat (3) seolah-olah 

menunjukkan bahwa semua alasan yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) akan 

berlaku bagi Peninjauan Kembali oleh jaksa. Namun demikian, alasan-alasan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) butir a dan b tidak berlaku bagi 

jaksa hanya butir c dari Pasal 263 ayat (2) yang berlaku bagi jaksa untuk 

mengajukan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 263 ayat (3).Pasal 263 ayat (2) butir 

a yang mengatur mengenai dasar mengajukan Peninjauan Kembali adalah untuk 

Terpidana dan bukan untuk Jaksa.117 Mahkamah Agung mengubah Pasal 263 ayat 

(2) butir a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ketika menyatakan maka 

hasilnya akan menjadi putusan menjadi berbeda ini merupakan penyimpangan 

yang nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Initentu aneh mengingat 

ketentuan dalam Pasal 263 ayat (3) secara jelas membatasi hanya terhadap putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang didalamnya dinyatakan perbuatan 

yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan118.Jika dibaca sesuai 

Pasal 263 ayat (3) maka jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang tidak berupa 

pemidanaan karena dalam putusan dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan 

                                                           
117Yahya harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP 9 ( pemeriksaan siding 

pengadilan,banding,kasasi dan PK ) jarkarta sinar gerafik,2007 

118Andi hamzah, Kitab undang-undang hukum acara pidana hal 68 ,2007, Rineka cipta jarkarta 
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sudah terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan yang dengan jelas 

memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari 

hakim. Jadi jaksa tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali kalau dalam 

putusan bebas hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak 

terbukti119 

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016  yang bersifat  

Inskonstitusional Bersyarat Di Tinjau Dari Aspek Keadilan Subtantif 

Analisa putusan Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersarat dari 

aspek keadialan subtantif ini pada amar putusan nya menyatakan jaksa penuntut 

umum kini tidak lagi dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, 

setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa yang berhak untuk 

mengajukan Peninjauan Kemballi ke Mahkamah Agung adalah terpidana dan ahli 

warisnya.utusan Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan perkara uji materi Pasal 263 

ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang dimohonkan oleh istri dari 

terpidana kasus korupsi Djoko Tjandra yaitu Anna Boentaranpemohon merasa 

dirugikan oleh ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi "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 

                                                           
119Lihat pasal 263 KUHAP 
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1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 Yang bersifat 

Inkonstitusional bersyarat 

a.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 aquo; 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 aquo; 

  b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik   Indonesia 

sebagaimanamestinya 

Berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  33/PUU-IX/2016 yang 

berifat inkonstitusional bersyarat di tinjau dari aspek keadilan subtantif Pendapat 

penulis adalah sebagai berikut: 

Paradigma keadilan substantif mulai di sampaikan oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam acara Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi 2009, jargon yang 

memprioritaskan subtansi keadilan itu dilontarkan langsung oleh matnan ketua 

Mahkamah Konstitusi, menurut Mahfud MD alasan yang muncul keharusan 

ditegakannya keadilan substantif karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu 

terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-prosedural. Hal itulah yang kemudian 
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menjadi acuan dalam diri hakim Mahkamah Konstitusi saat memberikan putusan 

pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya sebagai lembaga yang mengawal 

konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir konstitusi, maka 

konsekwensinya ialah menjamin hak-hak rakyat yang telah ditegaskan dlaam 

konstitusi salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilanjaminan keadilan 

oleh Undang Undang Dasar 1945 terdapat dalam pembukaan alinea kedua yang 

menyatakan: “Dan perjuanagn pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 

sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan 

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmurpengecualian atas nama“ Keadilan” 

juga ditegaskan pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum.120Keadilan substantif terfokus atau 

berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum 

sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prsedural akan di 

‘nomorduakan’ secara teoritik, kedalilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk 

keadilan, yakni  

a) Keadilan retributif, 

b) Keadilankomutatif,  

                                                           
120UUD 1945,Jakarta: Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 47 di unduh 27 mei 2017 
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c) Keadilankorektif 

d) Kedilan distributif  

Dalam 4 teori keadilan di atas keadilan subtantif memiliki 4 paremeter keadilan 

prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus 

mendapatandilkesempatan yangsama untuk memperoleh keadilan. Keadilan 

Komutatif Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan 

kesejahteraan umum. Keadilan retributif yaitu keadilan dalam membenahi 

kesalahan-kesalahan. Keadilan korektif pada prinsipnya diatur oleh hakim dan 

menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang 

bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang 

hilang121Menarik untuk dikaji adalah beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi  

yang menekankan bahwa putusannya mengedepankan aspek keadilan pertanyaan 

yang muncul kemudian adalahah apakah Mahkamah Konstitusi  dengan komposisi 

sembilan hakimnya benar-benar memposisikan keadilan substantif sebagai garda 

terdepan wajar saja pertanyaan itu muncul mengingat hakim di lingkungan 

Mahkamah Konstitusi juga seorang manusia yang tidak bisa dilepaskan dari 

kekhilafan., persoalan keadilan tidak hentinya diperdebatkan. Immanuel Kant 

melihat keadilan sebagai bagian dari kewajiban moral yang tidak bisa 

                                                           
121Anang Zubaidy, Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Mahkamah 

Konstitusi, Makalah, disampaiakn pada diskusi Rutin PSHK FH UII di Yogyakarta di unduh 27 mei 

2017 
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dipertanyakan.122Keadilan dalam pengertian umum  berpijak pada tiga 

prinsipyakni tindakan yang bisa disetujui oleh semua orang, memperlakukan 

manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan berasal dari kebebasan keadilan 

adalah bagian dari moralitas yang tegak berdiri di dalam sanubari 

manusia.Sementara John Rawls melihat keadilan sebagai suatu sikap fair yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang terukur.123Artinya para filsuf masih 

berdiskusi keras untuk memahami arti sesungguhnya .Putusan Mahkamah 

Konstitusi  yang bersifat final dan mengikat. Konsekuensinya jelas bahwa putusan 

Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 

diucapkan dan tidak adaupaya hukum yang dapat ditempuh (final and binding).124 

setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diadakan pemeriksaan ulang 

sehingga kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dalam suatu putusan itu dapat 

diperbaiki menurut semestinya.mengingat sejauh ini para hakim Mahkamah 

Konstitusi tidak bisa di awasi oleh lembaga lain125 

                                                           
122theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet. VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 

hlm. 196. 

123Op.cit ohn Rawls, A Theory of Justice, (London: Oxford University Press, 1973), hlm. 156. Yang 

sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 

124 Lihat penjelasan pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah menjadi 

undang –undang no 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 

125Ibid ,. 
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       Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 menegaskan 

rumusan pasal 263 ayat (1) KUHAP yang memuat empat landasan pokok yakni 

pertama, peninjauan kembali hanya diajukan terhadap putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Kedua, peninjauan kembali tidak dapat diajukan 

terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan ketiga permohonan 

peninjauan hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya. Keempat 

peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan 

pemidanaan.Sebenarnya putusan yang berkenaan dengan jaksa tidak boleh 

melakukan peninjauan kembali bukan putusan baru karena Mahkamah Konstitusi 

pernah memutus hal itu pada tahun 2008, terkait pengujian Undang Undang 

kekuasaan kehakiman sudah disinggung Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang–Undang 

Hukum Acara Pidan.126Santoso Tandiasa yang mengapresiasi putusan Mahkamah 

Konstitusi ini dengan memberi penegasan atas berlakunya Pasal 263 ayat (1) 

KUHAP sebab lewat putusan ini menunjukkan, Mahkamah Konstitusi kembali 

menjadi lembaga yang memberikan keadilan substantif kepada warga negara 

dalam mencari keadilan.127 

                                                           
126laporannews.com menguliti PK Jaksa Pasca Putusan MK Nomor 33 puu xiv 2016 di unduh 28 Mei 

2017 

127.hukumonline.com .MA diminta Taati Putusan MK soal larangan jaksa ajukan PK di unduh 28 Mei 

2017 
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Keadilan substantif adalah Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif  Penggugat. Mahkamah Konstitusi 

tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang a quo dinilai keluar 

dari tujuan hukum sendiri.128Sejak ada Mahkamah Konstitusi konsep keadilan 

substantif tidak lagi hanya dijadikan polemik literatur dalam wacana akademik 

tetapi sudah dituangkan di dalam vonis vonis Mahkamah Konstitusi yang sengaja 

keluar dari ketentuan resmi Undang - Undang guna menciptakan keadilan yang 

ternyata disambut baik dalam dunia penegakan hukum di Indonesia gagasan 

keadilan substantif . Bagi Mahkamah Konstitusi, keadilan substantif tak boleh 

secara hitam-putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar 

dari Undang Undang Keadilan substantif harus dicari sendiri dengan menggali rasa 

keadilan dalam masyarakat, memahami vonis Mahkamah Konstitusi harus dilihat 

dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus.129Persoalan 

keadilan sejauh ini masih menjadi primadona dan elegan untuk di diskusikan 

dalam ranah teori maupun parktis hal ini mengingat dalam ranah teori, interpretasi 

terhadap keadilan sampai saat ini masih terjadi perdebatan yang tak berkesudahan 

dan belum sampai pada konsesus bulat parameter keadilan . 

                                                           
128Op.cit Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkmah Konstitusi, 

(Yogyakarta: UII Press, 2009), 

129Jurnaltoddoppuli.wordpress.com keadilan substantif di unduh 12 juli 2017 


