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BAB III 

KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 

2014 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-

XII/2014 

 

A. Latar Belakang Keluarnya SEMA No. 7 Tahun 2014 

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 

Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan 

Mahkamah Agung Indonesia yang menyebutkan bahwa tingkah laku perbuatan 

pengadilan dan para hakim diawasi oleh Mahkamah Agung, untuk itu Mahkamah 

Agung berhak memberi peringatan – peringatan, teguran, petunjuk yang dipandang 

perlu dan berguna baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. 

Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman dan peradilan di 

bawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer serta lingkungan peradilan tata usaha negara 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan 

petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan 

dan para hakim, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun 

dalam perkembanganya dikarenakan pada saat itu undang-undang masih sangat 
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sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA 

tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi 

diantaranya pengaturan, administrasi.
96

 

Pada saat ini, dasar hukum Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA 

terlihat dari pasal 79 Undang – Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung yang mana menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih 

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Kewenangan ini 

diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

tidak diatur rinci dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut.
97

 

Berdasarkan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung 

berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum 

atau tidak diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung. Dalam hal ini peraturan 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun 

oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan 

undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. 

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui 

pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula 
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mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian 

beban pembuktian. 

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu 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. 

SEMA tersebut dikeluarkan setelah 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) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

Dengan demikian berdasarkan putusan MK ini, PK dapat dilakukan lebih dari sekali. 

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 pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu 

kali. 

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 

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

dibatasi hanya satu kali saja sebagaimana disebutkan di dalam SEMA No.7 Tahun 

2014 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).
98

 

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 

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 
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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, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan 

kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. 

Dapat disimpulkan bahwa 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-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Mahkamah Agung.
99

 

Dasar yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA ini 

adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman yang menyebutkan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak 

dapat dilakukan peninjauan kembali. Dasar hukum lainnya adalah Pasal 66 ayat (1)  

Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa 

peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. 

Oleh karena itu, latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali 

Dalam Perkara Pidana adalah karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan 

Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. 
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34/PUU-XI/2013 pada butir 1.2 menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat sehingga Peninjauan Kembali dalam perkara pidana 

dapat dilakukan lebih dari sekali yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain 

itu, latar belakang keluarnya SEMA No. 7 Tahun 2014 juga didasarkan pada 

peraturan mengenai Permohonan Peninjauan Kembali yang juga diatur di dalam Pasal 

24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 

dan Pasal 66 ayat (1)  Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 

Dengan adanya pengaturan mengenai permohonan peninjauan kembali yang diatur 

lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung 

mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengaturan Permohonan Peninjauan 

Kembali Dalam Perkara Pidana agar terciptanya kepastian hukum. 

B. Kedudukan SEMA No. 7 Tahun 2014 Dalam Hierarki Perundang-

Undangan di Indonesia 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pembentukan undangundang diatur lebih lanjut dengan undang-

undang. Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak 

saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, 
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selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat.
100

 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai 

negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai 

dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang 

berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan 

yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
101

 

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 ini sebagai penyempurnaan terhadap 

kelemahan-kelemahan dalam undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yaitu antara 

lain:
102

 

a. Materi dan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 banyak yang 

menimbulkan kerancuan dan multitafsir sehingga tidak memberikan suatu 

kepastian hukum. 

b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten 

c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau 

kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai 

dengan sistematika. 
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Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang sebelumnya, terdapat 

materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-undang ini, yaitu:
103

 

a. Penambahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah 

satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hirarkinya ditempatkan 

setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang 

tidak hanya untuk prolegnas dan prolegda melainkan juga perencanaan 

Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya 

c. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

d. Pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam 

penyusunan Rancangan Undang-undang atau Rancangan Peraturan 

daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-

undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dal Lampiran I 

Undang-Undang ini. 

 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam Perautran 

Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

2. Ketetapan MPR 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah (PP) 

5. Peraturan presiden 

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 

7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota 

Dalam penjelasan Pasal 7 huruf (f) UU no 12 Tahun 2011 juga ditegaskan 

bahwa yang termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di 
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Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Peradsus) serta Peraturan Daerah 

Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

Termasuk dalam Paraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di 

Kabupaten/Kota. 

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 

7 Ayat (1) di atas, juga mencakup peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan, 

yakni, peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, 

Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang 

dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, DPRD 

Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 

setingkat.
104

 

Untuk itu, beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

lembaga lain selain DPR dan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat 

(1) di atas, dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis peraturan perundang-

undangan:
105

 

a. Peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat internal saja mengikat 

organisasi di antaranya peraturan tata tertib lembaga, peraturan mengenai 

susunan organisasi dan yang sejenis 

b. Peraturan lembaga yang sebenarnya mengikat internal, namun dalam 

pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar 

organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan hukum 

tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, diantaranya Peraturan 
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Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung, terutama untuk 

berbagai peraturan mengenai pedoman beracara. 

c. Peraturan lembaga yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih 

luas, misalnya Peraturan Bank Indonesia tentang mata uang. 

 

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, Surat Edaran Mahkamah Agung 

kedudukannya di dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam 

UU NO 12 Tahun 2011 berada di luar hirarki peratuuran perundang-undangan, tetapi 

tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan. Adapun yang dijadikan dasar dikeluarkannya SEMA oleh 

Mahkamah Agung adalah Undang-Undang yakni Pasal 79 Undang-Undang No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila dalam 

jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, 

Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi 

kekurangan atau kekosongan tadi. 

C. Kekuatan Hukum SEMA No. 7 Tahun 2014 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 mengenai peninjauan 

kembali satu kali menimbulkan kontroversi karena Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 34/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa permohonan PK dapat dilakukan lebih dari 

satu kali. Mahkamah Agung menegaskan bahwa SEMA tidak melanggar Putusan MK 

karena MK mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sedangkan MA mengacu pada 

Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 
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ayat (1) UU tentang Mahkamah Agung. SEMA merupakan keputusan yang bersifat 

intern dan tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sedangkan 

Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta termasuk dalam jenis peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, SEMA tidak boleh bertentangan dengan 

Putusan MK.
106

 

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan 

kedalam aturan kebijakan, karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, 

panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat 

aturan kebijakan merupakan konsekuensi atas diberlakukanya konsep negara hukum. 

Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan 

oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintah.
107

 

Dengan melihat ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. 

Bahwa meskipun pada kenyataanya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian 

besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan, namun karena dasar pembentukannya 

didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka SEMA 

dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan 

hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang – undangan 
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sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari 

segi kewenangan, Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan 

pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan 

dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.
108

 

Surat Edaran termasuk kategori peraturan negara namun bukanlah peraturan 

perundang-undangan. Peraturan negara sebagai peraturan-peraturan tertulis yang 

diterbitkan oleh instansi resmi (lembaga maupun pejabat tertentu) dapat dibagi 3 

kelompok:
109

 

1. Peraturan perundang-undangan seperti UUD, UU, PP, Perpres, Permenn, 

Perda, dan lain-lain; 

2. Peraturan kebijakan seperti instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-

lain; 

3. Penetapan  seperti surat keputusan dan lain-lain. 

Isi peraturan kebijakan pada dasarnya ditujukan dan berlaku bagi pembuat 

peraturan kebijakan itu sendiri atau dibuat dan berlaku bagi badan atau pejabat 

administrasi yang menjadi bawahan pembuat peraturan kebijakan. Jadi yang pertama-

tama melaksanakan ketentuan dalam peraturan kebijakan adalah badan atau pejabat 
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administrasi negara, meskipun ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat 

mengenai masyarakat umum.
110

 

Surat Edaran MA atau SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke 

seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, 

yang lebih bersifat administrasi.
111

 Dengan demikian SEMA hanya berlaku untuk 

jajaran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. 

SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah 

Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Petunjuk tersebut 

merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek 

pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan 

tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum.
112

 

. Surat Edaran Mahkamah Agung kedudukannya dalam hirarki peraturan 

perundang-undangan yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 berada di luar 

hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 
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perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung diakui keberadaannya dikarenakan 

diperintahkan oleh Undang-Undang yakni Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah 

Agung agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam 

Undang-Undang. Oleh karena itu, ketika di dalam jalannya peradilan terdapat 

kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang 

membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan. 

SEMA No. 7 Tahun 2014 yang dikeluarkan pasca putusan MK No. 34/PUU-

XI/2013 dengan mengacu pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 66 ayat (1)  Undang-Undang 3 Tahun 

2009 tentang Mahkamah Agung telah melanggar asas lex specialist derogate legi 

generale. Klausula peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali dalam Pasal 24 

ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) 

UU tentang Mahkamah Agung (lex generale), yang dapat diberlakukan untuk semua 

jenis perkara seperti pidana, perdata, Tata Usah Negara. Baik UU Kekuasaan 

Kehakiman maupun UU Mahkamah Agung yang tegas menyatakan PK hanya 

berlaku sekali telah dikhususkan (specialist) untuk perkara pidana melalui klausula 

yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Ketentuan Pasal 268 ayat (3) 
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KUHAP tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasca keluarnya 

putusan MK No. 34 PUU-XI/2013.
113

 

Kekuatan SEMA dapat dilihat dari hirarki perundang-undangan, sesuai 

dengan hierarki peraturan perundang-undangan, perjenjangan setiap jenis peraturan 

perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, sehinga jenis peraturan lain dalam konteks ini peraturan 

yang diterbitkan MA seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki. 

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah 

Agung pada dasarnya telah melanggar asas peraturan perundang – undangan yang 

lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang – undagan yang yang lebih 

rendah (lex superior derogat legi inferior). SEMA tidak termasuk di dalam hirarki 

peraturan perundang-undangan tetapi SEMA dapat dianggap berlaku keberadaannya 

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Dengan posisi dari SEMA yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-

undangan, secara otomatis tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang 

lebih tinggi. Dengan demikian SEMA No. 7 Tahun 2014 telah bertentangan dengan 

Putusan Mahkamah konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa Pasal 
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268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat sehingga SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum 

dibanding dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


