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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Jadi, idealnya, hukum menjadi 

panglima dalam bernegara. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu 

prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
1
 Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat 

(1) UUD 1945. 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. 

 

                                                           
1
 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Sebagai badan peradilan tertinggi, kewenangan dari Mahkamah Agung antara 

lain: 

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; 

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang; dan 

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, antara lain Pasal 263 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48, Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Agung, pasal dalam undang-undang tersebut diatas mengatur tentang 

Permohonan Peninjauan Kembali. 

Pada tanggal 6 Maret 2014, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 

34/PUU-XI/2013 pada butir 1.2 menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) 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) menyebutkan bahwa “permintaan peninjauan kembali atas 

suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 268 ayat (3) 

KUHAP yang menyatakan membatasi permohonan peninjauan kembali atas suatu 

putusan hanya dapat diajukan satu kali tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

sehingga mengenai pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak 

diatur lagi di dalam KUHAP.  
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Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membuat 

terobosan terbaru terkait dengan permohonon pengajuan peninjauan kembali dalam 

perkara pidana. Terobosan tersebut dibuat dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014. 

Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, 

telah menegaskan sikap dan pendirian MA beserta jajaran pengadilan (pidana) di 

bawahnya, yaitu bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana 

dibatasi hanya satu kali saja sebagaimana disebutkan di dalam SEMA pada angka 3. 

SEMA ini tidak mengatur untuk perkara perdata.  Nampaknya, MA berpegangan 

pada asas kepastian hukum (rechtzakerheid) dan asas bahwa setiap perkara harus ada 

akhirnya (litis finiri oportet).
2
 

SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 Tanggal 6 

Maret 2014, Butir 1.2 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) 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 yang mengikat. Hal ini dikarenakan 

selain diatur di dalam KUHAP, pengaturan mengenai permohonan peninjauan 

                                                           
2
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ae37fc15e14/menguji-efektivitas-sema-nomor-

7-tahun-2014-broleh--albert-aries-sh--mh-, diakses pada tanggal 15 Juni 2015 , Pukul 01.00 WIB. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54ace86400cab/node/534/se-ma-no-7-tahun-2014-pengajuan-permohonan-peninjauan-kembali-dalam-perkara-pidana
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54ace86400cab/node/534/se-ma-no-7-tahun-2014-pengajuan-permohonan-peninjauan-kembali-dalam-perkara-pidana
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ae37fc15e14/menguji-efektivitas-sema-nomor-7-tahun-2014-broleh--albert-aries-sh--mh-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ae37fc15e14/menguji-efektivitas-sema-nomor-7-tahun-2014-broleh--albert-aries-sh--mh-
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kembali juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang 

menyebutkan bahwa “terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan 

peninjauan kembali” dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan 

kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 yang menyebutkan “permohonan peninjauan 

kembali hanya dapat dilakukan satu kali”. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

kebingungan yang terjadi karena adanya pengaturan mengenai permohonan 

peninjauan kembali diatur lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka 

Mahkamah Agung Mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan 

Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.  

Menurut Mahkamah Agung, dalam SEMA No. 7 tahun 2014 tentang 

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, pada angka 1 

menyebutkan bahwa pengaturan mengenai peninjauan kembali selain diatur dalam 

ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang normanya telah 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah 

Konstitusi, juga diatur di dalam beberapa undang-undang, yaitu UU No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2), serta UU No. 5 Tahun 2004 

dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1). 

Selanjutnya pada angka 2 SEMA No. 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa dengan 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum megikat Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 34/PUU-XI/2013, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur 
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permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 

Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan UU No. 3 Tahun 2009. Untuk itu pada angka 3 SEMA No. 7 Tahun 2014 

disebutkan bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2 

tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali 

dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. 

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan 

setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya lembaga PK dalam 

perkara pidana berpijak pada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa 

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali 

putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat 

mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kemudian 

Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan membatasi permohonan peninjauan kembali 

atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali. 

Aturan mengenai syarat dapat dilakukannya permintaan upaya peninjauan 

diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan: 

a. Apabila terdapat keadaan baru atau bukti baru (novum) yang menimbulkan 

dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru atau bukti baru itu sudah diketahui 

pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak 

dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang 

lebih ringan; 
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b. Apabila pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, 

akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar  dan alasan putusna yang 

dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain; 

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau 

suatu kekeliruan yang nyata.   

Pengaturan mengenai pengajuan PK juga diatur dalam pasal 24 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali 

kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan 

dalam undang-undang. 

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hal atau keadaan 

tertentu, antara lain adalah ditemukannya bukti baru dan/atau adanya kekhilafan atau 

kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya, sedangkan di dalam pasal 24 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan 

peninjauan kembali. 

Dalam pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014 dinyatakan bahwa 

MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP, dan tidak 

menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-
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undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung.
3
 

Putusan MK dan SEMA yang mengatur mengenai permohonan PK dirasa 

menimbulkan kebingungan untuk semua pihak baik itu masyarakat maupun para 

penegak hukum. Hal ini dikarenakan Putusan MK menyatakan menghapus Pasal 268 

ayat (3) KUHAP sedangkan pengaturan mengenai permohonan PK juga terdapat di 

dalam dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dan Putusan MK tidak membatalkan pasal yang mengatur tentang PK yag terdapat di 

dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. 

Selanjutnya SEMA dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. 

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

tentang Mahkamah Agung. 

Dengan adanya Putusan MK dan SEMA maka para pihak yang akan 

mengajukan permohonan PK akan menggunakan Putusan MK yang mengatur bahwa 

pengajuan PK boleh lebih dari satu kali sebagai dasar, sedangkan lembaga peradilan 

yang berwenang menerima dan memeriksa PK bisa saja berpedoman kepada SEMA 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Pengajuan PK hanya 

boleh satu kali. Hal ini bisa menimbulkan kekacauan di dunia peradilan dengan 

                                                           
3
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan 

Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. 
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adanya dua aturan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan isi yang berbeda yaitu 

Permohonan Peninjauan Kembali sehingga aturan ataupun dasar hukum yang mana 

yang dapat digunakan sebagai acuan untuk Pengajuan PK. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang: Kedudukan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan 

Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan MK No. 

34/PUU-XI/2013. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apa latar belakang keluarnya SEMA No. 7 Tahun 2014 ? 

2. Bagaimana kedudukan SEMA No. 7 Tahun 2014 dalam hierarki perundang-

undangan di Indonesia ? 

3. Bagaimana kekuatan hukum SEMA No. 7 Tahun 2014 pasca putusan MK No. 

34/PUU-XI/2013 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui kedudukan SEMA No. 7 Tahun 2014 dalam hierarki 

perundang-undangan di Indonesia. 



9 
 

3. Untuk mengetahui kekuatan hukum SEMA No. 7 Tahun 2014 pasca putusan MK 

No. 34/PUU-XI/2013 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Negara Hukum 

Berbicara tentang pengaruh awal atas negara yang berdasarkan atas hukum 

(konstitusionalisme) maka kita dapat melihat Romawi dengan hukumnya yang 

terkenal disebut Hukum Romawi (Roman Law). Ada tiga barometer pokok kenapa 

romawi disebut sebagai peletak dasar pengaruh konstitusionalisme di dunia yakni
4
; 

Pertama, Hukum Romawi berpengaruh besar terhadap sejarah hukum Eropa 

Kontinental. Kedua, kecintaan bangsa Romawi akan ketentraman dan kesatuan sangat 

kuat, sehingga orang-orang di Abad Pertengahan terobsesi dengan gagasan kesatuan 

politik dunia untuk menghadapi disintegrasi. Ketiga, konsepsi dua sisi kedaulatan 

kaisar, dimana disatu sisi kesenangan dan keinginannya adalah hukum, sedangkan 

disisi lain kekuasaannya sendiri berasal dari rakyat. Ketiganya adalah alasan dan 

peletak dasar atas konstitusiolisme yang kemudian terus berkembang hingga 

sekarang. 

Perkembangan selanjutnya, kita dapat membedakan secara garis besar tipe-

tipe negara hukum menjadi lima bagian secara umum, yakni rechsstaat, rule of law, 

socialist legality, dan nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila. 

                                                           
4
 C.F. Strong, Konstitusi Konstitusi Politik Moder,.Ctk. lll, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 

31-32 
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a. Rechsstaat 

Seringkali dalam dunia akademisi dibingungkan tentang persamaan presepsi 

antara rechsstaat dengan negara hukum, apakah keduanya sama dalam konteks 

definisi dan klasifikasi, atau mempunyai perbedaan? Sebelum membahas ini, yang 

perlu dipahami adalah bahwa pemahaman akan rechsstaat dalam berbagai negara 

tentu tidaklah sama, karena mengikuti sistem dan tata kelola negara tersebut. Dari sini 

tentunya dapat dipahami, bahwa persepsi mendasar antara rechsstaat dengan negara 

hukum mengalami perbedaan. 

Rechsstaat (dengan R besar) berasal dari khazanah bahasa Jerman yang 

masuk kedalam pustaka Bahasa Indonesia yang dibawa oleh Belanda yakni rechstaat 

(dengan r kecil)
5
. Recht memang secara kebahasaan dapat langsung diterjemahkan 

sebagai “hukum” dan staat sebagai “negara”, namun menerjemahkan secara sporadis 

sebagai negara hukum tentunya merupakan kesalahan secara harfiah jika tanpa 

melihat konteksnya. Jika rechstaat dipahami secara sporadis sebagai negara hukum, 

maka konsep itu seolah-olah memberikan kesan bahwa segala tindakan rakyat 

maupun pemerintah didasari atas peraturan perundang-undangan semata 

(wettenstaat). 

Rechsstaat dalam perkembangan dan latar belakangnya tersebut akhirnya 

dapat dilihat dalam ciri-ciri atau unsur-unsurnya sebagai berikut:
6
 

                                                           
5
 Bahan Kuliah Universitas Islam Indonensia, Kapita Selekta Hukum Nasional; Beberapa 

Istilah Negara Hukum.11 Juni 2005 
6
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2014, Hlm. 3. 
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a. Adanya konstitusi tertulis yang tentang hubungan penguasa dan rakyat 

b. Adanya pembagian kekuasaan Negara 

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat 

d. Adanya persamaan didepan hokum 

e. Dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam dalam situasi yang layak 

f. Adanya peradilan administrasi 

g. Jaminan atas HAM 

 

b. Rule of law 

Referensi pokok dalam memahami rule of law sepertinya tak dapat 

terpisahkan dari pemikiran Dicey dalam bukunya The Law of Constitution. Dicey 

mengemukakan paham rule of law ini terdiri dari beberapa unsur, diantaranya
7
 : 

a. Supremacy of law, artinya tidak ada arbitrary power atau kekuasaan yang 

sewenang-wenang 

b. Equality before the law, artinya tidak ada hukum atau perlakuan yang 

istimewa, sehingga tidak ada peradilan administratif atau peradilan khusus 

lainya 

c. Constitution based on human rights, yakni konstitusi berkembang 

berdasarkan the ordinary law of land. Hukum primer dalam rule of law adalah 

grondrechten bukan undang-undang. 

 

Konsep negara hukum rule of law sangat dipengaruhi oleh semangat 

perkembangan demokrasi, sehingga nilai-nilai hak asasi manusia dan persamaan 

didalam hukum sangat dikedepankan. Ciri-ciri pokok perkembangan dan sistem rule 

of law seperti; bersumber pada rasio manusia, liberalistik/individualistik, humanisme 

antroposentrik, dan pemisahan negara dan agama yang nantinya sikap ateis atau 

apatis terhadap Tuhan sangat dimungkinkan
8
. 

 

                                                           
7
 Bahan Kuliah Universitas Islam Indonensia, Op.Cit, hlm. 4 

8
 Muntoha. Negara Hukum dan Demokrasi. Bahan Kuliah, Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 2008. 
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c. Socialist Legality 

Konsepsocialist legality adalah dikembangan oleh negara-negara penganut 

komunis/sosialis yang salah satu tujuannya juga sebagai penyeimbang rule of law 

yang dipelopori negara-negara Anglo Saxon
9
. Konsep ini menempatkan kedudukan 

hukum dibawah sosialisme/komunisme, karena hukum adalah alat untuk mencapai 

itu. Azhary dalam disertasinya melihat bahwa socialist legality adalah sutau jaminan 

konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari 

negara komunis/sosialis dengan doktrin agama adalah candu, sehingga konsep ini 

tidak dapat dikatakan bersifat universal
10

. Begitu juga oleh pandangan Muntoha yang 

menempatkan ciri-ciri socialist legality sebagai berikut; bersumber pada rasio 

manusia, komunis, ateis, dan kebebasan beragama yang semu dan kebebasan 

propaganda anti agama
11

. 

d. Nomokrasi Islam 

Nomokrasi secara harfiah berasal dari kata nomos yang berarti “norma” 

dengan cratos yang berarti “kekuasaan”. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan 

erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi
12

. 

Istilah nomokrasi sendiri sering dikaitkan dengan Islam, sehingga sering 

disebut nomokrasi Islam. Hal ini dikarenakan penemunya adalah Ibnu Khaldun. Dia 

                                                           
9
 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat 

Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Ctk. IV. 

Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 91 
10

 Ibid,  hlm. 91-92  
11

 Muntoha, Loc.Cit. 
12

 Diambil dari www.docudesk.com Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum 

Indonesia, hlm. 2 
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menyebutkan bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam bentuk negara hukum, 

yakni
13

; siyasah diniyah yang diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam, dan siyasah 

„aqliyah yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler. 

Ciri-ciri nomokrasi Islam, yakni hasil perpaduan syar‟i dan olah pikir adalah 

sebagai berikut
14

; 

a. Prinsip kekusaan sebagai amanah 

b. Prinsip musyawarah 

c. Prinsip keadilan 

d. Prinsip persamaan 

e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia 

f. Prinsip peradilan bebas 

g. Prinsip perdaimaian 

h. Prinsip kesejahteraan 

i. Prinsip ketaatan 

 

e. Negara Hukum Pancasila 

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai 

negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila di samping memiliki elemen-

elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat mauapun rule of 

law, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum 

Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum.
15

 

Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan 

UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip 

Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, 

                                                           
13

 Muhammad Tahir Azhari, Op.Cit, hlm. 85 
14

 Ibid. 
15

http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/159-publikasi/4228-negara-hukum-dalam-

perspektif-pancasila, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015, Pukul 19.30 WIB. 

http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/159-publikasi/4228-negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila
http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/159-publikasi/4228-negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila
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prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip 

keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada 

keutuhan negara kesatuan Indonesia.
16

 

Negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki 

similiaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah 

terumuskan dalam naskah tertulis. Disamping itu kedua konsep ini menempatkan 

manusia, Tuhan, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan
17

 

Negara hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai 

pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. 

Karakteristik negara hukum Pancasila, antara lain:
18

 

a. Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. 

b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan 

negara. 

c. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan 

sarana terakhir 

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
 

Kebebasan bernegara di negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan 

terhadap freedom of religion. Kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu 

dalam konotasi positif, artinya tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda 

antiagama di Indonesia. Tentunya jika dibandingkan konsep negara hukum liberal 
                                                           

16
 Ibid. 

17
 Ibid 

18
 http://statushukum.com/negara-hukum-pancasila.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 

2015, Pukul 19.30 WIB. 

http://statushukum.com/negara-hukum-pancasila.html
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atau individual jelas perbedaaanya, Indonesia memilki krakteristik masyarakat yang 

patembayan, majemuk dan cenderung mengutamakan asas kekeluargaan, 

berketuhanan dan kegotongroyongan.
19

 

2. Kekuasaan Kehakiman 

 

 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia.
20

 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamh 

Agung dan peradilan di bawahnya yaitu: (1) lingkungan peradilan umum; (2) 

lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan 

peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamh Konstitusi.
21

 

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara 

hukum yang demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan 

kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, 

teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara 

hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani. Prinsip 

                                                           
19 http://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-pancasila.html, diakses pada tanggal 

20 Oktober 2015, Pukul 19.30 WIB. 
20

 Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
21

 Pasal 18 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

http://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-pancasila.html
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Independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara global, beberapa instrumen 

hukum international mengakui pentingnya independesi peradilan.
22

 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan 

melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari 

pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, 

maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang 

dilakukan secara sewenang-wenang, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan 

kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan 

menindas. Independensi konstitusional (Constituionale onafankelijkheid) adalah 

independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politica dengan sistem 

pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kehakiman harus independen 

dalam arti kedudukan kelembagaanya harus bebas dari pengaruh politik.
23

 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga setiap orang akan mendapat 

jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan 

dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang 

merdeka bebas memutus suatu perkara.
24

 

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan 

peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan.
25

 Adapun 

kewenangan Mahkamah Agung adalah:
26

 

                                                           
22

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:inde

pendesi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=163&Itemid=619, diakses pada tanggal 15 

Juni 2015, Pukul 22.00 WIB. 
23

 Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 

Alumni, Bandung, 1997, Hlm. 77. 
24

 Ibid. Hlm. 79. 
25

 Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
26

 Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:independesi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=163&Itemid=619
http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:independesi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=163&Itemid=619
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a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; 

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang; dan 

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, antara lain Pasal 263 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48, Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Agung, pasal di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang Permohonan 

Kembali. 

 

Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua yaitu UU 

No. 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus:
27

 

1. Permohonan kasasi 

Henry P. Panggabean dalam bukunya yang berjudul Fungsi Mahkamah Agung 

dalam Praktik Sehari-hari menjelaskan bahwa peradilan kasasi dapat diartikan 

memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan 

karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari 

kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan 

menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara diterapkan secara 

tepat dan adil (hal. 82). 

2. Sengketa tentang kewenangan mengadili 

MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan 

mengadili: 

                                                           
27

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-

dengan-mahkamah-konstitusi., Loc.Cit. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi
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a. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di 

lingkungan peradilan yang lain 

b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat 

banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama 

c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama 

atau antar lingkungan peradilan yang berlainan. 

 

3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap 

Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal 

ini MA mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang 

mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim. 

4. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang. 

Kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara 

lain:
28

 

a. MA memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan 

grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 UUD jo Pasal 35 UUMA).  

b. MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum 

baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 37 

UUMA). 

c. MA berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 UUMA). 

d. MA berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang 

dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. 

Kewenangan dan tugas MA pada poin c tersebut adalah sebagai fungsi 

pengaturan atau regelende functie MA. Hal ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 

UUMA, yang menyebutkan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang 

belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Aturan-aturan atau produk hukum 

                                                           
28

 Ibid 
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yang dapat dikeluarkan oleh Mahkmah agung berdasarkan ketentuan dari Pasal 79 

adalah:
29

 

a. PERMA, Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan 

yang berisi ketentuan bersifat hukum acara 

b. SEMA, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh 

jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, 

yang lebih bersifat administrasi 

c. Fatwa, Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan 

lembaga negara 

d. SK KMA, Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan 

(beschikking) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu 

 

3. Mahkamah Konstitusi 

 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar 

belakang yang beragam, namun secara umum berawal dari suatu proses perubahan 

politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi, sedangkan keberadaan Mahkamah 

Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga Negara karena dalam 

proses perubahan menuju Negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya 

pertentangan antar lembaga negara.
30

 

                                                           
29

 Ibid 
30

 Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi: memahami keberadaannya 

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Rineka Citra, Jakarta,2006, hlm. 19 
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Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk:
31

 

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 

c. Memutuskan pembubaran partai politik. 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

e. Memutus pendapat DPR dalam proses impeachment presiden dan/atau 

wakil presiden. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas disebutkan tentang 

Mahkamah Konstitusi. Hal ini tampak pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman 

khususnya Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan. Lingkungan Peradilan Agama, 

Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

 Pada Pasal 24C juga menjelaskan secara spesifik terkait berbagai hal yang 

berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi berbagai kewenangan yang 

dimilikinya serta keanggotaannya. Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, 

menyebutkan berbagai kewenangan yang dimilikinya oleh Mahkamah Konstitusi 

yang meliputi: 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga Negara 

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

                                                           
31

 Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia, 

Booklet Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 3 
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pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum.  

 

 Maka, sesuai Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana 

tersebut diatas yang berwenang melakukan uji materiil peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Mahkamah 

Agung. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan tugas 

kepada Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Mahkamah Agung, yakni 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar 1945. Tugas ini memang berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya 

semacam Impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden. 

 Tugas yang melekat pada Mahkamah Konstitusi ini memang sangat berbeda 

bila dibandingkan dengan Mahkamah Agung yang hanya bersinggungan dengan 

wilayah hukum dan peradilan. Hal ini disebabkan karena fungsi Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya akan bersinggungan dengan wilayah hukum, tetapi juga politik 

dan kekuasaan. Sehingga sangat wajar apabila komposisi hakim dalam Mahkamah 

Konstitusi diusulkan dari berbagai pihak. 

Pasal 24C ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan, Mahkamah 

Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, 

yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang lagi oleh Presiden. 
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Kemudian secara jelas telah disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 

24C ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu harus memiliki intergritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan serta tidak menerapkan sebagai pejabat Negara. Berkaitan dengan 

susunan Hakim Konstitusi dibentuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 

yang dipilih oleh anggota Hakim Konstitusi tersebut (Pasal 24C ayat 4). 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Objek Penelitian 

SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan 

Kembali dalam Perkara Pidana 

 

2. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi: 

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 
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4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

6) Surat Edaran Mahlamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 

1) Buku, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah hukum tentang 

SEMA No. 7 Tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XII/2013 

2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang SEMA No. 7 Tahun 2014 

dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XII/2013 

3) Data online. 

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: 

1) Kamus hukum. 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu 

dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang 

berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 
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4. Metode Pendekatan 

Penelitan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-

segi yuridis. 

5. Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah 

analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari 

studi pustaka dan studi dokmen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu 

data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, 

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh  kejelasan penyelesaian masalah, 

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat 

umum menuju ke hal yang besifat khusus. 
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F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan. 

Bab II tinjauan umun, pada bagian ini  akan diuraikan mengenai Mahkamah 

Konstitusi, Mahkamah Agung dan Teori Pengundangan. Dari paparan tersebut 

diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori-teori yang terkait 

dengan pokok persoalan dan akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok 

persoalan sebagaimana fokus kajian penelitian. 

Bab III Pembahasan, bab ini membahas tentang Kedudukan SEMA No. 7 

Tahun 2014 pasca putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 

Bab IV Penutup, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau 

rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


