
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum  (Rechtsstaat) yang telah

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang

berbunyi  “Negara Indonesia adalah negara hukum.” setelah amandemen

ketiga  disahkan  pada  10  Nopember  tahun  2001.  Penegasan  ketentuan

konstitusi  ini  bermakna,  bahwasannya  segala  bentuk  aspek  kehidupan

dalam kemasyarakatan, kenegaraan  serta pemerintahan harus senantiasa

berdasarkan atas Hukum..

Guna  mewujudkan  Negara  hukum  maka  diperlukan  perangkat

hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di

segala  bidang  kehidupan  dan  penghidupan  rakyat  melalui  peraturan

perundang-undangan. Hal itulah yang memperlihatkan bahwa peraturan

perundang-undangan  memiliki  peranan  penting  dalam  hukum  di

Indonesia.

Nebis  in  idem adalah  Asas  yang  berlaku  dalam hukum perdata

maupun  pidana.  Asas  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia

bermaknakan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.1

Ketentuan hukum mengenai Asas Nebis in Idem dalam hukum pidana di

Indonesia diatur dalam Pasal 76 ayat (1), (2) KUHP, BAB VIII tentang

Gugurnya hak menuntut hukuman serta gugurnya hukuman. Dalam Pasal

1 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata dasar Asas.
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ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut:2 “Nebis in Idem”

lazim  disebut execeptio  rei  judicatae atau gewijsde  zaak yang  artinya:

Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran peristiwa/perbuatan yang

baginya telah diputuskan oleh hakim3. 

Berlakunya dasar  Nebis  In Idem,  digantungkan terhadap sesuatu

mengenai  peristiwa  tertentu  yang  telah  diambil  keputusan  oleh  hakim

dengan  vonis  yang  tidak  dapat  diubah  lagi  (putusan  yang  sudah

berkekuatan  hukum  tetap/inkracht).  Putusan  ini  berisi:  a).  Penjatuhan

Hukuman: Hakim memutuskan bahwa terdakwa jelas terang melakukan

suatu  tindak  pidana  yang  dituduhkan  kepadanya.  b).  Pembebasan  dari

segala  tuntutan  hukuman:  Peristiwa  yang  dituduhkan  kepada  terdakwa

terbukti  bersalah,  akan  tetapi  peristiwa  (perbuatan)  tersebut  bukan

merupakan tindak pidana. c). Putusan Bebas: Bahwa kesalahan terdakwa

atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti, maka hakim

memutusnya bebas.4

Asas  Nebis  In  Idem berlaku  dalam  proses  acara  di  pengadilan.

Untuk delik aduan dalam proses penyidikan, apabila pengaduan dicabut

maka  terbit  SP3,  dan  penyidikan  dihentikan.  Tetapi  pengadu  dapat

mengadukan  kembali  perkaranya  karena  belum  masuk  dalam  proses

pengadilan sehingga tidak mencakup dalam asas nebis in idem. Asas Nebis

In  Idem baru  berlaku apabila  secara  hukum acara  di  pengadilan  sudah

2 Dzainuddin  A.  Jusuf.  2016.  Lex  Privatum.  Vol.IV/No.7/Ags/2016  Gugurnya  Hak
Menuntut Hukum Dikarenakan Penerapan Asas Nebis In Idem diakses https://ejournal.unsrat.ac.id
27 Maret 2019

3 Mairiko  Alexander  Kot. 2016.  Penerapan  Asas  Nebis  In  Idem  dalam  Putusan
Perkara Pidana https://ejournal.unsrat.ac.id/  Vol 4, No 2.1. Manado. Akses 30 October 2018

4 Ibid.
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memasuki pemeriksaan pokok perkara.  Sedangkan apabila masih dalam

proses  pra-peradilan  dan diputus  untuk  tidak  dilanjutkan  maka  perkara

tersebut masih dapat diajukan kembali.  Apabila suatu delik aduan telah

diajukan dan diputus bebas maka apabila dituntut kembali dengan pasal

yang  berbeda  juga  tidak  tercakup  dalam  asas  nebis  in  idem,  ataupun

ditolak  dengan  dasar  Penyidik  merasa  yakin  atau  tidaknya  bahwa

Tersangka  dapat  menyanggupi  persyaratan  yang  telah  disepakati  oleh

Penyidik dan Pemohon.5

Dengan demikian  jelaslah  bahwa  Asas  nebis  in  idem memiliki

pengaruh  yang  amat  besar  dalam  penyidikan  sampai  dalam  hal

pertimbangan  hakim  memutus  suatu  perkara.  Namun,  bukankah  hal

tersebut  dapat  mengurangi  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  pencari

keadilan? Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan akan

peraturan perundang-undangan yang dimana tidak ada dasar yang lebih

kuat  selain  Undang-undang  Dasar  tahun  1945  sehingga  Asas  Nebis  In

Idem yang hanya merupakan  sesuatu tumpuan berfikir atau berpendapat,

dapat mengurangi tingkat penegakan hukum akan keadilan. Keadilan yang

termuat  dalam  Sila  kelima  Pancasila  menyatakan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.80/PUU-XI/2013  tentang

Pengajuan Konstitusionalitas Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, di Putus  Nebis In Idem oleh Hakim, dikarenakan

5 Bagir  Manan.  2005.  Mengadili  Menurut  Hukum.  Varia  Peradilan. Juli
No.238/VII/2005. Jakarta. Ikatan Hakim Indonesia.
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sebelumnya  telah  di  Putus  oleh  Hakim Mahkamah  Konstitusi  Pada  30

Januari  2014  dalam  Putusan  Perkara  No.91/PUU-XI/2013  yang

menyatakan Perpu 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,  yang dimana

merupakan  Obyek  Perkara  Putusan  No.80/PUU-XI/2013  dinyatakan

Sudah Tidak Ada. Bila ditelaah kembali Putusan dalam hal Pertimbangan

Hakim serta amar putusan menunjukan adanya keraguan dalam pendapat

Mahkamah sehingga menimbulkan kesan keberpihakan Mahkamah kepada

Lembaga negara tertentu..

Dan  setelah  Penulis  membaca  putusan  tersebut  serta  menggali

informasi  melalui  media  elektronik,  Penulis  menemukan  fakta

bahwasannya Perkara yang telah di Putus pada 30 Januari  2014 timbul

dikarenakan  Pemberitaan  mengenai  “Akil Mochtar Kembali  Terpilih

Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi”  yang  dimana  pemilihan  tersebut

diadakan  dengan  Aklamasi  (Pertemuan  dan  disetujui  secara  lisan  oleh

seluruh peserta rapat) Musyawarah Mufakat, dihadiri oleh seluruh Hakim

Konstitusi. 

Sehingga, Penulis berfikir bahwa Asas Nebis In Idem pada Putusan

No.80/PUU-XI/2013,  disini  telah  menghilangkan  rasa  keadilan  bagi

seluruh  masyarakat  Indonesia.  Karena  dari  pemberitaan  tersebut  jelas

bahwasannya Pemilihan Kembali Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah

Konstitusi  dilakukan  dengan  cara  yang  terbilang  tertutup  dari  public,

sehingga telah bertentangan terhadap Pasal 19 Undang-undang Makhamah
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Konstitusi yang menyatakan: “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan

secara transparan dan partisipatif”.  Bila di telaah maksud dari Pasal 19

Undang-undang Mahkamah Konstitusi ialah Calon Hakim konstitusi harus

dipublikasikan di media massa baik secara cetak maupun elektronik, agar

masyarakat  mempunyai  kesempatan  untuk  ikut  memberi  masukan  atas

calon  hakim  yang  bersangkutan.  Namun,  sangat  berbeda  dalam  hal

Pemilihan  kembali  Akil  Mochtar  yang  terpilih  secara  Aklamasi

Musyawarah Mufakat oleh seluruh Hakim Konstitusi.

Berdasarkan  uraian  diatas  yang  telah  penulis  jelaskan,  maka

penulis  memilih  judul  penulisan  hukum  “IMPLEMENTASI  ASAS

NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA HUKUM INKRACHT YANG

DITUNTUT KEMBALI  DENGAN  SENGKETA  OBYEK  SAMA

NAMUN SUBYEK BERBEDA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi

No.80/PUU-XI/2013 Tentang  Pengujian  Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi  dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang

No.1 Tahun 2013 Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945)”..

B. Rumusan Permasalahan

Dari  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  dapat  di  identifikasikan

beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam

memutus perkara No.80/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU MK

dan Perpu 1/2013 Terhadap UUD 1945 ?
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2. Bagaimana Akibat Hukum dari Implementasi Asas Nebis In Idem

terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.80/PUU-XI/2013

tentang Pengujian Perpu 1/2013 ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan

dari penulisan hukum ini ialah:

1. Untuk  mengetahui  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi

dalam  memutus  perkara  No.80/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian

Perpu 1/2013 Terhadap UUD 1945.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari Implementasi Asas Nebis In

Idem terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XI/2013

tentang Pengujian Perpu 1/2013.

D. Manfaat Penulisan

Suatu  penulisan  yang  berhasil  adalah  sesuatu  yang  dapat  memberikan

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang

tercapai dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan

sumbangan pemikiran dalam segi keilmuan yang berikatan

dengan ilmu hukum, khususnya kajian hukum acara pidana

di Indonesia.

b. Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  menambah

literature  dan  bahan-bahan  informasi  ilmiah  yang  dapat
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digunakan untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang

akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan wawasan dan

pengetahuan bagi masyarakat luas agar paham aturan, asas maupun

norma yang ditertera di dalam Peraturan Perundang-undang.

E. Metode Penelitian
Dalam penulisan karya tulis bahwa salah satu factor penting adalah

terletak  pada  metode  penelitian  yang  digunakan.  Penggunaan  metode

penelitian  hukum  dalam  penulisan  suatu  karya  tulis  ilmiah  dapat

digunakan  dan  berfungsi  untuk  menggali,  mengolah  dan  merumuskan

bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang

sesuai  dengan  kebenaran  ilmiah  dalam  menjawab  isu  hukum  yang

dihadapi  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Metode

penelitian  hukum  merupakan  prosedur  atau  langkah-langkah  yang

dianggap  efektif  dan  efisien.6 Metode  penelitian  yang  dipakai  penulis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini

adalah  penelitian  yuridis  normative  (normative  legal  research).

Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri

dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan

hukum  tersier.  Bahan-bahan  tersebut  disusun  secara  sistematis,

6 Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. Hal. 30
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dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam

hubungannya dengan masalah yang diteliti.7

Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penulisan,

metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah

pendekatan  undang-undang  (statute  approach) dan  pendekatan

komparatif  (comperative  approach) yang  dilakukan  dengan

menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan

dengan  isu  hukum  serta  membandingkan  dengan  masalah  yang

sedang  diteliti  dalam  berbagai  literature  yang  dapat  menunjang

dalam penulisan ini.
2. Jenis Bahan Hukum

Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan

bahan  hukum yang  mempunyai  hubungan  dengan  permasalahan

dan tujuan penelitian. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu :
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

didapatkan  dengan  meneliti  peraturan-peraturan  terkait

dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang memiliki

kekuatan mengikat secara yuridis, yang diantaranya :
1. Pasal  76  ayat  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum

Pidana;
2. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2002

tentang  Penanganan  Perkara  yang  Berkaitan  dengan

Asas Nebis In Idem;

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Raja
Grafindo persada. Hal. 13-14

8

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38


3. Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi;
4. Peraturan Pemerintah pengganti  Undang-undang No.1

tahun  2013  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-

undang  No.24  tahun  2003  tentang  Mahkamah

Konstitusi;
5. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia

tahun 1945.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari

buku/tekstual,  artikel  ilmiah  internet,  jurnal-jurnal,

doktrin,  atau  sumber-sumber  lain  baik  cetak  maupun

online yang berhubungan dengan penelitian ini.
c.    Bahan Hukum Tersier

Bahan  hukum tersier,  yaitu  data  penunjang  yang dapat

memberikan penjelasan-penjelasan terhadap data  primer

dan data sekunder, yakni berupa kamus dan ensiklopedia

hukum dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kepustakaan (liberary research). Studi

kepustakaan ialah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas

serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.8

Dalam penelitian ini  penulis  mencari  dan mengumpulkan

bahan-bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-undangan,

buku,  skripsi,  tesis,  makalah-makalah,  surat  kabar,  artikel,

8 Jhony Ibrahim. 2006.  Teori  dan Metodologi  Penelitian Hukum Normatif.  Malang
Bayumedia. Hal. 392
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majalah/jurnal  hukum  maupun  pendapat  para  sarjana  yang

memiliki  relevansi  dengan  judul  penelitian  ini  yang  dapat

menunjang penyelesaian penelitian ini.
4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Data yang berhasil dikumpulkan, baik bahan hukum primer,

bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier  akan

dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk

memperoleh  gambaran  yang  sistematis  dan  komperatif  dari

seluruh  bahan  hukum  yang  diperoleh  untuk  menghasilkan

preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.
F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan  hukum ini  terbagi  dalam 4

bab  dan  masing-masing  bab  terdiri  atas  sub  bab  yang  berguna

untuk mempermudah pemahaman.  Adapun sistematika penulisan

sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terbagi dalam beberapa sub

bab  yang  diantaranya:  1)  Latar  belakang  merupakan

penjelasan  dan  pengantar  dalam  permasalahan  yang

diangkat  oleh  penulis.  2)  Rumusan  masalah  dibagi

menjadi  dua  permasalahan  yang  akan  menjadi  focus

permasalahan dalam penulisan ini.  3) Tujuan penulisan,

merupakan  penyampaian  yang  akan  dilakukan  oleh

Penulis dalam membuat penulisan hukum ini. 4) Manfaat

penulisan terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis yang

menjadi  suatu  komponen  dalam  penjelasan  mengenai

10



siapa saja dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat

dari penulisan ini. 5) Metode penelitian yang digunakan

oleh  Penulis  ialah  Pendekatan  yuridis  normative.  6)

Sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa

variable  untuk  memfokuskan  permasalahan  yang  akan

dibahas.  Dalam  tinjauan  pustaka,  terdiri  batasan  yang

dibuat  oleh  penulis  dengan  menggunakan  beberapa

variable  yang  akan  dijabarkan  sesuai  dengan  kajian

pustaka  yang  ada  beserta  pendapat  ahli  yang  akan

didapatkan  oleh  penulis  dalam  penelitian  kepustakaan,

seperti; bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana,

dan  kajian  yuridis  berdasarkan  ketentuan  hokum  yang

berlaku,  kajian  terdahulu  terkait  topic  atau  tema  yang

diteliti.
BAB III : PEMBAHASAN

Dalam  bab  ini  menunjukan  inti  dari  penulisan

hukum  yang  dibuat  oleh  penulis.  Bab  ini  akan

menguraikan  tentang  gambaran  mengenai  pembahasan

dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sesuai

dengan sumber yang didapatkan oleh penulis.
BAB IV : PENUTUP

Bab  ini  merupakan  bab  terakhir  dalam  penulisan

hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab

sebelumnya  serta  berisikan  saran  penulis  dalam

11



menanggapi  permasalahan  yang  menjadi  focus  kajian

berisikan  saran  atau  rekomendasi  penulis  sehingga

diharapkan  menjadi  masukan  yang  bermanfaat  bagi

semua pihak.
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