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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Keluarnya SEMA No. 7 Tahun 2014 

Latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 

adalah karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 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  tidak mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat sehingga Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat 

dilakukan lebih dari sekali. Selain itu, pengaturan mengenai Permohonan 

Peninjauan Kembali 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 yang dijadikan 

Mahkamah Agung sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung No. 7 Tahun 2014 agar terciptanya kepastian hukum.  
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2. Kedudukan SEMA No. 7 Tahun 2014 Dalam Kedudukan Hierarki 

Perundang-Undangan di Indonesia 

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. 

 

3. Kekuatan hukum SEMA No. 7 Tahun 2014 

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 
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dengan Putusan Mahkamah konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang memutuskan 

bahwa Pasal 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. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Seharusnya ada Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan secara jelas 

kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung agar masyarakat dapat 

dengan mudah memahami kedudukan dan kekuatan hukum SEMA yang 

dibentuk Mahkamah Agung. 

2. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh 

jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang 

lebih bersifat administrasi, dengan adanya SEMA ini diharapan badan peradilan 

dibawah Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara tetap 

bersifat independen dan lebih mengutamakan keadilan hukum. 


