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B A B  X 
HWEAHUIUAM

1. latar Belakana
Sistem peradllan di Indonesia dalair, men̂ ariili du- 

atu perkara menganut af?an nebip in idem, artinya br>-r 
hakim tidak boleh memutun perkpra yan^ oudah perna** di- 
putua eebelumnya antara para pih^k yan^ tama rcrt: * s'n* e- 
nai pokok perkara yang oama. Berdanarkan pa. ci 1,4 ♦ele
ment op de Burterlijke Rechtuvorderinfc, uloi^rrt drri tir-

1dakon di atae tidak akan raempunyai akibat hukum.
Menurut Sudikno Mertokusumo, terikatnya para pihak

pada putuean dapat tnempunyci arti poBitif dan dcpat pula
2merapunyai arti ne^tif. Yrn& mempunyai arti nej.atif, ie- 

kurtari nan*ikat dcri pada suatu pututan kecuali bprdaaar- 
kan atas nobit In idem >ang diptur dalam pat>al 1 M  hcfilc- 
ment op de Bur^trlijke Kechtsvorderin^ ju^a berdauarKnn 
pada aaas litiu finiri oportet veriL i-enjadi daear keten- 
tuan terterg v/aktu untuk ^ei^ajukan upajr. hu*un,
yaitu apa janfc p-da padr turtu vaktu telrh di^tloc^ikrn 
oleh hakim tidak boleh diajukrn lag! poda hakim. Len^rn 
diptrolehnyr kekuctan hukum y paati, .aka putuean itu

^Sudikno Kertokuturco, hukum Acrra jerc^tp Indone
sia. j-iberti, xu^yak&rta, Icj79, lb4.

2Ibld.. h. 153.

;ibld.. h. 154.
1
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tidak lagi di.pat^diubah oleh pen^adilan yang lebih 
tinggi eekalipun, kecuali dengan upaya hukum yang kiiu- 
suo yaitu peninjauan kemball atau perlawanan >1eh pi- 
hak ketiga# lang akan dibahas di sinl hanya nen^enri 
peninjauan kerobali yan<; dlatur dalam pasal 21 lindang- 
undang no, 14 taaun 1970 dan yang maeiU merserluKan un- 
dang-undang pelaksanaan.

Dahulu pada zaman Ilindia Milanda, peninjeuan 
kerabali dibedakan menjadi dua yaitu dalau perkaru p^r- 
data diuebut requeet-civiel sedangkan ctalam ptrkara pi- 
dana dioebut herziening. Peraturan men^enai rcqueBt- 
civiel terdapat dalam neglement op de Burgerlijke hccnte- 
vordering aeuangkan herziening diatur dalam Reglement 
op de Strafvorderin^. kedua peraturan tersebut tidak 
berlaku bagi landraad pada waktu itu, raelainkan hanya

4.berlartu pada uaad van Juetitie dan Hooggerechtshof.
Setelah Indonesia merdeka, peninjauan kembali 

brru pertama kali diatur pada tahun 1964 dengan Un- 
dang-undang no. 19 tahun 1964, kemudlan dikeluarkan 
peraturan baru tetapX tidak lama lalu dirubah dan di- 
cabut lagi sarapai akuirnya paaa tahun 1970 peninjau
an kembali diatur dalam pat-al 21 Undang-undang no* 14 
tahun 1970* M  bineng hukum accra piu^na, paaa tang-

Subekti» duKuni Acara Perd, La, jtdnacipta, 
Bandung, 1977, h* 16JI
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gal 31 Desember 1981 telah diundangkan sebuah unda/if 
undang hukum acara pldana yang di dalamnya mengatur 
pula peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan peninjauan 
kembali untuk perkara perdata sampai sekarang belum 
ada pengaturannya seperti halnya dalam perkara pidana 
yang berupa undang-undang. Pada tahun 1980, eebelum 
diaturnya peninjauan kembali untuk perkara pidana da- 
lam Undang-undang no, 8 tahun 1981, Mahkamah Agung 
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung no. I tahun 1980. 
Peraturan Mahkamah Agung tersebut tentang peninjauan 
kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
yang tetap dan dimaksudkan untuk menyelesaikan baik 
perkara perdata maupun perkara pidana.

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung no, 1 
tahun I960, banyak mengundan^ pendapat bagi mereka 
^ang berurucan di bicang hukum. Usul supaya dicabut 
karena bertentangan dengan isi pasal 21 Undang-unaan^ 
no. 14 tahim 1970, telah disampaikan oleh seorang ear- 
Jana hukum dengan iuemerinci alaaan-alasan lainnya pu
la eupaya peraturan Mahkamah At>ung tersebut diet but 
kembali, ju^a beberapa sarjana hukum lainnya tidak 
menyetujui pula adanya peraturan Mahkamah Agung ter
sebut. Dipihak lain banyak ju^a jang menghargai dan 
mendukung prakHrsa Mehkamali Agung dtngan menetapkan 
peraturannya celagi bangat dibutuhkan. Dalam hal ini

3
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nyata memang demikianlah keadaannya eebelum ditetap- 
kannya Peraturan Mahkamah A^un^ no. 1 tahun 1980, 
pasal 21 Undsng-undang no. 14 tahun 1970 bet>erta pcn- 
jelasannya dalam hal peninjauan kembali tidak beri'uî .- 
si Bama sekali. Berlair.an halnya dengan permohonan pe
ninjauan kembali yang macuk, begitu banyaknya dan tie- 
ngan alasan yang kuat.

Di dalam perkara pidana, mula pertamanya adai;;ii 
kasus Sengkon dan Xarta memaksa Mahkamah Agung untuk 
mencari jalan keluar a^ar pasal 21 UndcJig-undang no.
14 tahun 1970 dapat berfun^si selama undang-undang 
pelaksanaannya yang dimakbud belura tercipta. Kengingnt 
keadaan tersebut dan sambil nenunggu peraturan perun- 
dang-undangan mengenai peninjauan kembali yang dimak- 
sud maka Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja 
di EPR pada tanggal 19 liopemcer 1980, demikian ?ntara 
lain pertiml^n^an Mahkauah Agung di dalam menetapkan 
peraturannya. Topatnya pada tanggal 1 Desember 1980 
Mahkamah Agung Keputlik Indonesia ocbagai ladan pera- 
dilan tertinggi di negara kita, menetapkan sebuah per
aturan mengenai upaja hukum iutimewa yaitu peraturan 
Mahkamah Agung *epublik Indonesia no. 1 tahun 1980 U n 
tang peninjauan kembali putusan y<-ng telan memperoleh 
kekuatan hukum ;yang tetap. Peraturan ini berlaku sejak 
hari dan tanggal ditetapkaxmya yaitu tanggal I Desem
ber 1980.

4
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Upaya hukum peninjauan kembali dieebut sebagai upa- 
ya hukum lstimewa karena dipergunakan terhadap euatu pu-

7tusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,'
Ada pula upaya hukum biaea, disebut demikian karena diper
gunakan terhadap suatu putusan yang belum memperoleh keku
atan hukum yang tetap, contohnya verzet, banding, ka-Lasi* 

Dalam hal peninjauan kembali untuk perkara pidana 
telah diatur dalam Undang-undang no. 8 tahun 1981, maka 
Mahkamah Agung pada tanggal 11 Maret 1982 menetapkan pula 
Peraturan Mahkamah Agung no, 1 tahun 1982 tentan& Peratur
an Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 yang diserapurnakan. Pe
raturan ini dipergunakan untuk men^gantikan Peraturan :;an- 
kamah Agung no, 1 tahun 1980 yang sudah tidak berlaku lagi 
dalam perkara pidana,

2. Alasan Pemlllhan Judul
Peraturan Mahkamah Agung cukup menarik untuk diba- 

hae di eini diaebabkan karena bukan untuk pertama kalinya 
Mahkamah Agung men£eluarkan peraturan tentang peninjauan 
kembali tersebut, melainkan tudah yang kedua kalinya. Per
tama kali Mahkamah Agung men^eluarkan peraturan tentang 
peninjauan kembali pada tanggal 19 Juli 1969, >aitu rer- 
aturen Mahkamah Agun^ no. 1 tahun 1969. kemudian pada

5

7X. fyancik Saleh, Penln.lauan Kembali Putusan Yang. 
Telah Memperoleh Xekuatan~Hukum Tf̂ nfi'̂ e'tap, Ghalla Indo
nesia, Jakarta, 1980, h. ll.
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tanggal 1 Desember 1980 ftahkaraah Agung mengeluarkan lagi 

peraturan yang berupa, tetapi setelah selang beberapa 
tahun sejak peraturan yang pertama dicabut. Dua tahun 
kemudian barulah Mahkamah Agung mengeluarkan lagi Per
aturan Nahkamah Agung no. 1 tahun 1982 untuk menyecpur- 
nakan Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980. Yang 
menjadl alasan peraturan-peraturan tersebut dibahas dl 
Bin! adalah selain karena banyaknya tanggapan dari be
berapa sarjana hukum yang pro maupun yang kontra eewak- 
tu dltetapkannya Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 
1980, juga disebabkan karena isl dari peraturan teree- 
but suriah lama ditunggu-tunggu tetapi dalam bentuk un- 
dang-undang seperti yang dimaksud oleh pasal 21 Unoan^- 
undang no. 14 tahun 1970. Adanja bermacam-macam pen- 
dapat tersebut antara lain dapat dilihat dari pendtpat 
VB da Costa yang tidak setuju ditetapkannya peraturan 
tersebut dan mengusulkan supaya dicabut. Dikatakannya 
pula bahwa peraturan tersebut melanggar konstitusi, ha- 
rian i.ompas tanggal 3 Desember 1980 memuat lima alasan 
yang ia kenmkakan tersebut eebagai berikut :

1. f.ahkamah Agung tak toleh r.ergeluarkan peraturan 
perundan^-unaangan, yang boien melakukannya hr„- 
nye. brcan legislatiX. Lalam Ketetapan k.P.ft.S,
No. XX/MrKL/1966 tak ada tempat bagi peraturan 
foahkanî h Agung rebat ai ^embuat unc ang-urc. n0.
Yang bisa dilakukan Mahkamah ftgung ialah raenge- 
luarkan suatu rumue yanb berlaku khusus untuk 
kaeus dan hanya bisa untuK ouatu perkara yanu 
eed«ng diperik-a;

2. Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 itu

6
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bertentangan dengan pat el 21 Undeng-undang no.
14 tahun 1970 yang berbunyi : ......

3. Peraturan itu tertentangan dengan pas si 4 Unr^r^- 
undarit, no. 14 tahun 1970 yan^ berbunyi : . . . .

4. fcalirtiat-kPliract del am pasal 1 Peraturan hi.hkMrh 
Agung no, 1 tahun 1980 diambil dari pasal 1 *tr- 
ataran Hankaraah A^ung no. 1 tahun 1969 namun di- 
buat sedcmikian rupu hingga men^hilangkan â r.t j.. 
Yang diambil alih Kenya sj at b hingga g dcnt an 
urutan yang berutah, eehingga orang yang tidak te- 
liti tak memperhatikannya. Fadahal ayat a itu p;iE- 
ti yang paling jelas diharapkan dalam menyelei. ai- 
kan kj'Que Sengk^n dan Karta.

5. G.B.H.N. pada bagian hukum angka 2 ; Menerti^ksn 
badan-badan penegak hukum eesuai fungBi a m  vcvc- 
nangnya masing-masing.
Demikian pula tanggapan Soeryadi bekae ketua ftah- 

kamah Agung RI dalam Sinar Harapan tenggal 3 rosembcr 
I960 yang intinya adalah bahwa ia tidak sependapat de
ngan tindakan Mahkamah Agung menetapkan Peraturan PahXa- 
mah Agung no. 1 tahun 1980. Sarjana hukum lainnya 
Juga tidak sependapat dengan tindakan Mahkamah Agung ter
sebut antara lain Suardi Tasrif K.0., Yap Thiam Bien.^ 

Selain itu banyak juga aarjana hukum yang jepen- 
dfepat dengan tii-dakan Mahkamah Agung tersebut yang pen
dapatnya dapat kita baca dalam Sinar Harapan tanggal 3 
December 1980 juga, antara lain adalah Albert hasibuan 
yang sangat menghargai prrkarra Mahkamah Agung menetap
kan peraturan tersebut."^ Kenurut pendapatnya Mahkamah

7

SIMd.. h. 15.
Q̂Keadilan lebih penting d^ri eeked^r formalitaj., 

Sinar Harapan. 3 Leetmber 1980.

10Ibid.
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Agung tidak membuat uridang-undang, tetapi hanya menburt 
perrturan a^ar unâ r̂ -uriticn̂  a.-ipat berlaku. Jadi hel ini 
tidak melanggar konstituoi, sebab walaupun ada ur.dar.;- 
undangnya kslau tidak dapat diterapkan apa gunanya.

Sarjana hukum lainnya eeperti jhasro Yabaoari, Uar- 
yono Tjitrosoebeno, sependopat dan meridukimg tir_dakan 
hahkamah Agung ter&ebut sebab menurut penaapat mereka 
san^at diperlukan sekali adanya peraturan teruebut san- 
bil raenunggu undang-undaninya. ̂

3- Perinaoalahan
Peraturan mengenai peninjauan kembali yang ditc- 

tapkan oleh tfahkamah Agung pada tanggal 1 Deeernoer 1980 
adalan berbentuk peraturan Mahkamah Agung, bukan dalam 
bentuk undan^-unaang eeperti yang dimaksud oleh pasal 
21 und&ng-unaang no. 14 tahun 1970. Hal ini direbabkcji 
karena Mahkamah Agung tiaak berhak membuat undang-undrng. 
Lalam Keadaan ^ang eangat mendesak dan menunggu pembuat- 
an undang-unda,'g yang dimakcud adalrih tidak mungkin, na- 
ka .\chkanah Agung seba&ai bc-dan ptiadilan netara yang 
tertinggi menggunakan haknya untuk mengatasi hal terre
but dengan membue.t peraturan Kahkamah Atung no, 1 tahun 
1980. iengan ditetapkannya pereturan tersebut maka tim- 
bullah beberapf masalah, walaupun tujuan semula adalah

8

11Ibid.
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untuk mengatasi hal-hal yang mendesak. Apapun tujuan- 
nya, proaedur foriral tidak dapat diabaikan begitu e.t*J 
deraikian pendapat mereka ; ang kurang mei.yetujui adany-- 
Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 tersebut.

Lain lagi dengan pendapat mereka yang lcbih t j c -

mentin^kan tujuan, seperti halnya Albert Hasibuan yr.ng
meii^atakan bP-hwa : "Apakah kita iembiarkan ecja orrn*
yang membutuhkan kep&stian hukum itu merasa tidak p,dil
dan menirabulkan kereoahan yang meluas di matiyarakat,

12pada hal biea diatasi".
Biaebabkan oleh tuntutan kebutuhan yang deraikian 

maka Kahke.mah Agung memberanikan diri men* eluark&n ptr- 
aturan teraebut. keraudian oetelah diundangkannya oebu: 
Und^ng-undant hukum acara pidana pada tahun 1981 ker.dt- 
annya rarnjadi lain. Peraturan Kahkamah A^ung no. 1 tahun 
1900 menjprii tidak bcrleku dr lam perkara pidana karena 
di dpla Und^ng-undarg n°. 8 tahun 1981 mulai dari pa- 
oal 263 oanpai dcngen patal 269 raengatur tentang penin- 
jauan Cembali putuean pfcngadil̂ r y“*ng tilah ner.iptroleh 
kekuatan hukum tetap. Litebabkan oleh pei’kembangan yon. 
ada ecrtp kebutuhan hukum itu sendiri maka Peraturan 
Kahkanah A&un* no. 1 tahun 1980 perl-t untuk dieenpur*..-- 
kan, dendkinn pertimhantan yan*, dicun tumk<*n dalam Kon-

9

12Ibici.
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ncidcran n.enirabarg huruf a dari Peraturan Kahkanah 
Agung no. 1 tahun 1982* Pertimbangan selanjutnya ea- 
perti telah diuraikan di atas bahva oleh karena pe- 
ninjauan korabali untuk perkara pidana yang semula di
atur pula dalam Peraturan T.rhkamah Agung no. 1 tahun 
1980 telah memperoleh per^aturannya dalam Undang-un- 
dang no. 0 tahun 1901, aehingga peninjauan kembali 
dalam perkern pidana ptsrlu dicabut dari Peraturan Lah- 
kanah Agung no. 1 tahun 1980. Tetap daltm bentuk Per- 
rturan Mahkamah Agung ketentuan yang menyetnpurnakan 
Peraturan r.rhkamh Atung no. 1 tahun 1980, dengan e'e- 
rciikian dapat dikatakan bahva dalam perkara pcrdatc 
panal 21 Undrng-ur.dang no. 14 tahun 1970 belum ter* 
per.uhi, karrna yan£ dikehendnki oleh pacal tertcbut 
aclalah apebila terdapat hal-hal atau keadaan-ktadaen 
yrng ditcntukan dongan un; ang-undang# Ceporti halnyr 
^eninjauan Kanbali untuk perkara pidana jang diatur 
d; l.̂ n uncan^-unrtang, denikian jang dikciieudaAi olen 
parrl 21 Undant-undnng no. 14 tahun 1970. Di rialar tr- 
ta urutan p©rui*dang-und«r-r̂ an yent terdapat dalar kt- 
tctrp^n . 7R€> no. XXAWr*.;/1969 tidal, tertera part tur- 
en rahkfcinah Agurg, tetapi d* pat aaja dikatakan bahv/a 
peraturan ternrtut dalarj hal ir.i ternacuk peraturan 
j,<!2aktfc#;a. n ***lnnya yang tercantuw dalr.n urutai* tor- 
akhir.

Lcngan riitetL.pkan/V L peraturan Nahkenah Agurg
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no. 1 tahun 1S62, yiitu lerda-aikan pata! 1 vyct 1 
peraturan tersebut n.enir.ibulhan Aepan *ei aturan I.ahka- 
mah Agunt no. 1 tahun 19tO tiaak j.tr.iu beil&ku ias_i.

4 .  Ituanfe H iv .k u p

lembjhaBan muaaiah han̂ c. texbatr.ij paua patal- 
pasal dari , craturan-ptrataran ya^ men^atur itntan£ 
pcninjauan ker.bali oan y t add stm^kul prutn,>r- d:- 
n^an matulah terecbut.
a. Undan&-undcin£ no. 14 tanun 1970 pa&al rl, y me- 

n^atur tentang penlnj iuan KeuiLali, patal 14 dan 27 
(.1), men&cnai kowajiban hanim. 

b# 2'eraturaii f-.ahkaraal* AbU*^ no. 1 tahun 19t>9} i'oratur- 
&n riahkanah n̂ unt; no. 1 tahun 197x; ieraturrrn ?-ah- 
kamah Acun*; no. 1 tanun 1^70; xeraturan Kahkamah 
>£,un£ no. 1 tahun 1%0 dan xtr >toran fcahWirui . £un0 
no. 1 toh-n 19t2.

c. Uit.an&~uuC'cmc no. 1 tahun 1950 pat*al 1J1 tciitang 
kekuasaan ânka:i;ch A&unt w»tuk me..ibuat per* tux an 
acaxc Eenuixi biiaaana aian^&ap pfci-lu untuk mtlent- 
kopi hukur.i ccaranya jan^ eudah ada*

d. reratuian tcntang pu:inw&uan keutuli peda fi&i.an ^In
dia i.tlanua hanya ali.ii.&fcun>, Bt i>intati yaitu ârn.1 
38S sa iipai dengan paLai 401 i\kt,ltmcnX op de .̂ur* er- 
lijko .vccnt^vuiverin^.

e. I'aaal 15 bnd̂ îi-unGaiit no. IS tahun 1964 c&n oaral
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31 Undang-undang no. 13 tahun 1965*
£* Pasal 393 HIR yang melarang pemakaian hukum acara lain 

selain HIR.

5. Tujuan Penull^n
Penullean ekripBi ini bertujunn untuk menunjukkan 

bahwa lembaga peninjauan kembali di Indonesia telah di
atur secara umura dalam Undang-undang no. 14 tahun 1970, 
khususnya peninjauan kembali dalam hukum acara pcrdata 
helum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga mengalarai ke- 
eulitan dalam menjalankannya. Berkali-kali Mahkamah Agung 
mencoba untuk membuat peraturan, sementara menunggu undang- 
undang yang dimaksud, tetapi selalu gagal. Hal ini tcrbuK- 
ti dengan selalu dicabutnya kembali peraturan-peraturan 
Mahkamah Agung yang mengatur tentang peninjauan kembali 
ternebut. 1 Desember 1900 Kaiikamah Agung menetapkan Per
aturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 sobagai peraturan 
pelaksanaan peninjauan kembali, tetapi pada tanggal 11 
Maret 1982 Mahkamah Agung menetapkon lagi Peraturan Mah
kamah Agung no. 1 tahun 1982 tentang penyempurnaan Per
aturan Kahkamah Agung no. 1 tahun 1980.

6. fretodologi
6.1. Sumter data.

Untuk penulisan ckripai ini eumber data diperoleh 
dari kuliah , pcrpuatakaan, pernturan perund^ngan
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dan pengadilan.
6.2, Teknlk pengumpulan data,

Data-data yang digunakan dalam penyusunan skripci 
ini diperoleh dengan jalan mengaaakan stiidy ke- 
pustakaan dan survey ke pengadilan negeri.

6.3. I’eknik analica data.
Pembahasan masalah dalam skripsi ini memperguna- 
kan metode diskriptip analisa komparatif, yaitu 
dengan menjabarkan eumber-sumber yang didapat, 
kemudian dengan menganalisa dan merabandingkan 
antara peraturan-peraturan yang pernah ada akan 
diperoleh kesimpulan yang bersifat induktif mau- 
pun deduktif berdaaarkan sumber-sumber yang te
lah didapat tersebut.

7. Slatematlka
Secara garis besar keeeluruhan tulisan ini akan 

diungkapkan dalam sistematika yang terdiri dari lima 
bab. ♦

Di dalam bab I yang merupakan pendahuluan, di- 
kemukakan latar belakang, alasan pemilihan judul, per- 
masalahan, ruang lingkup, tujuan penulisan, metodologi 
dan sistematika, yang maaing-masing disampaikan secara 
ringkas untuk memberi gambaran tentang apa yang ditulis 
di bab-bab berikutnya,

Bab II berjudul pengertian lemba^a peninjauan
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kembali* Di sini akati dibahas mengenai lembaga penin- 
jauan kembali pada zaman sebelum merdeka, yaitu za- 
man kolonial dan pendudukan Jepang, lalu dibahas ju- 
ga mengenai lembaga peninjauan kembali pada aaat se- 
sudah merdeka. Selanjutnya dalam bab ini dibahas pu
la mengenai kertudukan peraturan Mahkamah Agung di da
lam tata urutan perundang-undangan HI* Senna ini di- 
bahas dalam bab J.I karena merupakan sejarah yai.g perlu 
diketahui sebelum pembthasan maealah pokok.

Bab III berjudul perlunya lembaga peninjauan 
kembali, merupakan permaoalahan utama dalara penulie- 
an skripsi ini yang membahas tentang alasan dikeluar- 
kannya Feratura.* Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 dan 
Beraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1982, juga di- 
bahaw mengenai pelaksanaan lembaga peninjauan kemba
li di dalan perkara perdata. Sub bab berikutnya mera- 
bahas tentang hal-hal yang menaingkiiikan suatu putus- 
an yang twlah raemperoleh kekuatan hukum yang tetap 
dapat ditinjau kembali. Cetelah dicanpaikan garabar- 
an ringkas mengenai apa yang akan dibahas beserta 
eejarahnya, maka dalam bab ini barulah dibahas fce- 
serta eejexahnya, maka dalam bab ini brrulah dibahas 
mengenai masalah pokok tentang peninjauan kembali 
tfirpobut.

Sab IV, berjudul yuriRprudensi/keputusan pe- 
ngadilan.
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Eab V, kesimpulan den oaran, merupakan tab yang 
terakhir eebagai penutup dari okripsi ini.
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JHSKGERIIAIJ jJ-KBAUA P^NINuAUAJi kembali
B A B  I I

1« X*embaRa Penln.jauan Kembali Pada Zatnan Hlndla Belanda. 
feildudukan Jepang Dan Sesudah herdeka 
1.1* Pada Zairian llindia Belanda.

"Di Hindia Belanda dahulu tidak ada peraturan yang
1^soragam tentang uruuan hukum’1. Berdasarkan paaal 163 In- 

diBohe Staatsregeling rakyat hinciia Belanda dibedakan nen- 
jadi tlga golongan dan bei-dasarkan panal 131 Indischp 
Staatsregeling dari ketiga golongan tersebut bor'oeda pula 
hukumnya. Pasal 163 Indische Staatsregeling mengatur ten
tang ciapa saja yang tunduk pada ketentuan-ketentuan un
tuk :

Orang iiropah, yang dalam hal ini ada liraa kriteria.
a. fcebangsaan, ialah orang Belanda dan orang Jepang.
b. ierasal dari Lropah# maKsudnya ialah karena kelnhiran 

atau keturunan termasuk rakyat ^ropah.
c. hukum keluar&a, yaitu orang-orang yang di negaranya 

tunduk kepada hukurc keluarga yang paaa pokoknya ber- 
dasarkan asaa-asas yang sama dengan hukum Belanda.

d. Asae keturunan, yaitu anak sah atau yang diakui menu- 
rut undang-undang dan keturunan aelanjutnya dari orang-

■^Supomo, Slstem Hukum II Indonesia, Koor Xomala, 
Jakarta, 1962, h. 20.
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orang tornebut di atnn.
e. Xeadaan yan*; terdapat pada tanggal 1 Januari 1920*^

Pumi .Pulera, yang tcrmanuk golongan >umi nitcrr
islah rakyat priburai dari hintiia l.elanda yaitu orang, in-

15doneaia aeli.
Orang Timur A Bing, dirumuskan secaro nesatif ye-

itu rcereka .yang tidak termasuk golongan Eropah aar. tidak
2 6termaeuX juta dalam £oicngan Bumi rutera,

Pasal 151 Indiache *StaatBie£eling mumperbolehkan 
juga kepelba^aian hukum bagi fiolon^an-^olongan rakyat 
clan bagian-bagiann,ya yang bej bagal-ba^ai itu. L-alam nal 
ini untuk orang Lropah berlaku aaao konkordanai dan un
tuk orang Bumi Putera nertu Timur Aain^ berlaku ascs

17penghornatan hukum adatnya.
Berdaearkan keriua paaal di atas dapat dinimpul- 

kan bahv/a niptera hukum di I,India lelnnda paca waktu itu 
adulah pluraliatip* j/crfcedaan golui^an maupun perbedaan 
tempat tingga] keduanya r.engakibatk&r, berbeda pula hu- 
kumnya yan& berlrku, seportl ;,ang akan diur?!! an di te- 
la>ant ytiitu riinobrbkan karena ticak ad any a keaatuan di 
bidong hukum rcengakibatkan perbedaan golon&an, atau ee~

14H)ld.. h. 13.

15Ibld.. h. 14.

16Ibld.

17lbl<l.. h. 78.
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baliknya. Mengutip sekali lagi pendapat Supomo mengenai 
keadaan di atas adalah sebagai berikut, di Hindia Belan
da dahulu tidak ada peraturan yang seragam tentang urus- 
an hukum. Di dalam lingkungan yang berbagai-bagai pera- 
turannya tersebut terdapat pelbagai tatanan hukum yang 
sangat meruwetkan gambaran tentang urusan hukum Hindia 
Belanda.'*'8

Keruwetan tersebut selain nampak dengan adanya 
berbagai golongan rakyat, juga adanya bermacam-macan ta
tanan peradilan pada waktu itu beserta hukumnya yang ber-
beda-beda pula. Ada lima buah tatanan peradilan pada za-

iqman Hindia Belanda dahulu. *
1. Tatanan peradilan gubernemen, yang meliputi ee- 

luruh daerah Hindia Belanda, terdiri dari ;
a. peradilan Gubernemen iropah, yaitu di Jawa dan Madura 

serta di luar Jawa dan Madura yaitu, Residentiegerecht, 
Raad van Justitie, Hoogerechtsliof;

b. peradilan Gubernemen Bumi Putera di Jawa dan Madura, 
yaitu Districtsgerecht, hegentschapsgerecht, Landra- 
ad. Peradilan Gubernemen Bumi Putera di luar Jawa 
dan Madura, yaitu Negorijrehtbank, Districtsgerecht, 
Magistraatsgerecht, landraad;

c. peradilan untuk seraua golongan rakyat, yaitu Landge-

18
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19Ibld.
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r e c l i t .

d. peradilan tfiliter, yt-ng tidak mengenai peinbagian rak
yat tetapi hanya dibedakan menjadi dua yaitu untuk 
angkatan darat dan angkatan laut. Untuk angkatiin dt- 
rat yaitu krijgraad, hoog Kilitair Gerechtshof. Untuk 
angkatan laut yaitu, Zee Xrijgsraad, Hoog Militair Ge- 
reclitshof.

2. Tatanan Peradilan itibumi, di bagian-bagian 
Hindia Belanda di raana rakyatnya dibiarkan menyelengga- 
rakan peradilannya ecndiri, di Damping hakim-hakin Gu
bernemen terdapat juga hakim-hakin pribumi yang menga- 
dili menurut tatanan peradilan pribumi# Peradilan pri
bumi ini hanya terdapat di luar Jawa dan Madura.

3. Di dalam daerah Swapraja di samping tatanan 
peradilan Gubernemen terdapat juga tatanan peradilan Swa- 
praja, kecuali di daerah Swapraja Paku Alaman (Jav-e) dan 
Pontianak (Kalimantan Baxat).

4. Selanjutnya terdapat tatanan peradilan agaraa. 
Pengadilan egaraa terdapat baik di bagian-bagian Hindia 
Belanda yang oemata-mata ada peradilan Guberneraen aiau- 
pun di daerah-daerah di mana peradilan agama merupakan 
banian dari peradilan prifcund atau dalam daerah Swapra- 
ja sebagai bagian dari peradilan tv*apraja.

5. Akhirnya dalam kebanyakan daerah terdapat ju- 
ga peradilan desa di dalam maujarakat deaa.

Di antara keliraa tatanan peradilan di atats tidak
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ada suatu tatanan peradilan khusue untuk orang Tiraur 
Asing. Bagi orang Timur Asing dalam perkara perdata, 
orang Tionghoa termasuk kekuasaan pen^adilan kropah 
dan dalam perkara pidana termasuk kekuasaan pengadilan 
Bumi xutera, seaangkan orang Timur Asing golone,an lain, 
baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana 
mempunyai kedudukan yang sama dengan orang Bumi Putera, 

Eengan adanya pembagian pcnduauk ke dalam tiga 
golongan dan dengan adanya tatanan peradilan yang ber- 
macam-macam pula tentunyu hukum yang berlaku berbeda- 
beda pula baik formal maupun material. II antara hukum- 
hukum formal yang berlaku pada waktu itu hanya Reglemen 
op de Burgerlijke Rechtsvordering yang di dalamnya me- 
ngatur tentang request civiel, Reglement op de Burger- 
lijke Rechtsvordering hanya berlaku sebagai hukum acara 
dari pengadilan-pengadilan i-ropali baik di Jav/a dan .’.a- 
dur& maupun di luar Java dan Madura, Sedangkan hukum 
acata dari peradilan-peradilan lainnya tidak ada yang 
memUat tentang request civiel. li dalam aeglement op 
de burgerlijke nechtsvordering, request civiel diatur 
mulai dari pasal 385 sampai dengan pasal 401. Request 
civiel yang diatur dalam reglemen tersebut di atas ada- 
lah berbeda dengan peninjauan kembali yang diatur dalam 
Peraturan Mahkaman Jigung no. 1 tahun 1980. ri dalam re- 
glemen tersebut request civiel bukan merupakan wewenang 
Mahkamah Agung karena bukan hanya Kahkamah Agung yang
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dapat melaksanakan peninjauan kembali raelainkan peng
adilan yang putusannya dimohonkan agar ditinjau kem
bali, seperti yang tertulis dalam pasal 393 Regiement 
op de Burgerlijke Rechtsvordering. Isi pasal tersebut 
antara lain, "request civiel diajukan kepada hakim yang 
menjatuhkan putusan yang dimintn untuk ditinjau kei^ali. 
sedangkan caranya adalah sama seperti mengajukan gugat- 
an biaea dan harus menurut alasan-alasan request clvi- 
el-'.20

Karena bukan merupakan wewenang Mahkamah Aguna 
melainkan wewenang pengadilan yang putusannya di minta 
untuk ditinjau kembali, maka bagi request civiel masih 
ada kemungkinan untuk banding atau kasasi kecuali apa- 
bila yang dimintekan untuk ditinjau kembali adalah pu
tusan Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dapat diajukan 
oleh yang berkepentingan, sedangkan request civiel ha
nya dapat diajukan oleh mereka yang pernah menjadi pi- 
hak dalam perkara tersebut. Hal Ini nampak dalam pasal 
385 Reglement op de Burgerlijke Rechtcvordcring batiwa 
yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah orang 
yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perknra 
yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali. 
Sedangkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung no. 1

20Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indo
nesia. Liberty, Yogyakarta, 19?9T h. 176.

?IIbld.. h. 175.
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tahun 1980, tidak terbatae pada mereka yang pernah men- 
jadi pihak-pibak eaja yang dapat roengajukan peninjauan 
kembali melainkan mereka yang berkepentingan termasuk 
ahli warionya atau seorang wakilnya yang eecara khusus 
dikuasakan*

Mengenai tenggang waktu selain terdapat perbeda- 
an, ada juga peraaraaannya. Walaupun terdapat perbedaan- 
perbedaan yang prinsip dengan beberapa persamaan dalam 
hal-hal lainnya tetapi pada hakekatnya request civiel 
adalah peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap,

1.2. Pendudukan Jepang
Pada zaman ini berdasarkan paaal 6 Undpng-unciang 

no. 14 tahun 194? dan pasal 7 Undang-undang n&. 34 ta
hun 1942, cara menuntut, memerikea dan memutus perkara 
sepanjang tidak atau belum ada peraturan lain, adalah 
menurut peraturan-peraturan yang dulu pernah dipakai. 
Burgerlijke Kechtevordering yang dictdalamnya terdapat 
rturan tentang peninjauan kembali tetap berlaku dan di- 
pergunakpn eebagai hukum acara perdata pada Saikoo Hooin 
eebagai ganti dari HoogerechtBhof dan hootoo Hooin ee- 
bagai ganti dari Kaad van Justitie. Eengan demikian pa
da zaman ini tentang Peninjeuan kembali tidak ada per-
uba>)an, hanya nama dari pengadilan yang mempergunakan 
Burgerlijke Kechtevordering oebagai acara, yang ditanti
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dengan bahaea Jepang.
1.3. Sesudah Kerdeka.

Berdaaarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang 
Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada ma- 
slh langsung berlaku selama belum diadakan yang baru nenu- 
rut Undang-undang Daoar ini, Dengan demikian untuk pemerik- 
saan perkara perdata dalam tingkat pertama di muka peng- 
adilan-pengadilan negeri di pulau Java dan Madura berlaku 
Herziene Indonesisch Regleraent (dlsingkat HIR§, sedangkan 
di daerah luar Jawa dan Madura berlaku Reglement Buiteng- 
eweeten (dieingkat RJ3G). HIK dan RBG berdasarkan paaal II 
aturan peralihan Undang-undang laser 1945 langsung berlaku 
karena eejak aebelum kemerdekaan, kedua hukum acara ter
sebut sudah berlaku cebogai acara pada Landraad yaitu ea- 
lah Batu peradilan gubernemen untuk Bumi Putera di Jawa 
dan Madura maupun luar Jawa dan Madura.

Keglement op de Uurgerlijke Kechtevordering (sering 
disingkat dengan BuV atau HV saja) yang di dalaranya ter
dapat aturan mengenai peninjauan kembali, pada zaman Hin- 
dia Belanda berlaku ceba^ai hukum acara pada peradilan 
gubernemen untuk orang Lropah balk di Jawa maupun luar 
Jawa. Karena bentuk peradilan tornebut yaitu Raad van Jue- 
title dan Hoogerechtohof isesudnh kercerdekaan tidak ada

23
22

Sudikno Mertokusunio, Se.larah Peradilan & Per- 
undnnfr-undanMinn.ya di Indonesia, uununt; AaunR. Yooa- 
kartaT 1970, n. 21.
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lagi maka eeharuenya BHV tersebut tidak berlaku lagi, 
sebab pasal 393 Hln melarang pemakalan hukum acsra la
in selain H1R. Walaupun deinikian di dalam beberapa hal 
tertentu yang tidak diatur oleh HIH# hakiro-hakim penga
dilan negeri sering mempergunakan BKV sebagai hukum 
acara tambahan. Sayangnya mengenai peninjauan kembali 
tidak inempergunakan kesempatan tersebut eebagai acora 
di pengadilan negeri pada waktu itu. Hal ini difcebabjtan 
karena sejak zaman hindia Belanda peradilan burai putcra 
aama aekali tidak inengenal peninjauan kembali. Baru pa
da tahun 1964, ketika keluar Undang-undang no. 19 tahun 
1964 di dalam pasal 15 diatur tentang peninjauan keirbali, 
tetapi maaih harue menunggu peraturan pelakeanasnnya 
yang akan ditetapkan dalam bentuk undang-undeng.

Kemudian diulang lagi pergaturan rcengenai penin
jauan kembali teraebut dalam pa^al 31 Undang-uncang no.
13 tahun 19&5t bahwa terhadap putusan pengadilan negeri 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat 
dimihtakan peninjauan kembali kepada Kahkamah Agung te- 
suai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undan*;. 
Sama seperti ketentuan undang-undang yong terddhulu brh- 
wa mengonai peninjauan kembali maslh harua menunggu un- 
dang-undang pelakaanaan lebih lanjut. Tetapi dalam un- 
dang-undang ini nampak bahwa peninjauan kembali merupa
kan wev-enang Mahkamah Agun^ aan yan/, dapat ditinjau kem
bali hanyalah putuBan pengadilan negeri yang telah mem-

24
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punyai kekuatan hukum yang tetap,
Dengan keluornya peraturan ini banyak pencari 

keadilan yang mengajukan perraohonan peninjpuan kembali 
ke pengadilan negeri, Sampai akhirnya Mahkamah -Agung 
raengeluarkan Surat Ldaran no. 6 tanun 1967 yang mengin- 
strukeikan agar seraua ptrkara yang rnemohon peninjauan 
kembali ditolak karena undan^-undang pelakeenaarmya 
belum ada, yaitu dengan jawaban tidak diterima, apabila 
permohonan diajukan ke hahkam&u'Agung, atau tidak ber- 
wenang apabiln pormohonan diajukan ke pengadilan ne^e-

25

Diaebabkan karena banyaknya permohonan peninjau
an kembali yang diajukan ke pengadilan negeri atau gfc- ^ 
c&ra langsung ke Mahkamah Agung dan ternyata banyak dt- 
ri permohonan tersebut mempunyai dauar-daaar yang kuat 
sehingga apabila tidak diterima hanya karena belum ada 
undang-undang yang mengatur pelakeanar-miya, mai^ akan 
meninbulkan rasa ketidakpuaoan dan ketidakadilan. oleh 
karena itu maka aebelum adanya undang-undang pelaksa- 
naan yang dimaktmtl, r.ahkamah Agung menc,anggap pcrlu 
untuk nenambah hukun acaranya dorgan mengeluarkan Per- 
aturan Mahkamah Agung Hepublik Indonesia no. 1 tahun 
1969 pada tanggal 19 Juli 1969 dengan memperhatikan 
pasal 31 Undang-undang no. 13 tahun 19^5; pasal 15 Un-

^Kubini dan Chidir Ali, Pennontnr Hukun; Acpra 
Perdata, Alumni, Bandung, h. 137*1
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dang-undang no. 19 tahun 1964 dan pasal 131 Undang-un- 
dang no. 1 tahun 1950, lalu mencabut Surat Edaran Kah- 
kamah Agung no. 6 tahun 1967.

Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1969 terse- 
but berioikan alaaan dan ccra rr.engajukan ptrmhononan pe- 
ninjauan kembali putuEj&n perdata maupun pidana yang te
lah raempunyai kekuatan hukum tetap beoerta akibatnya den 
mulai berlakunya peraturan ini aocara terperinci dalam 
paeal 1 aa-T.pai dengan pasal 8* Pada tanggal 23 Oktober
1969 Mahkamah Agung KI mengcluarkar* Lurat Idaran no* 10 
tahun 1969 tentang bclum dcpatnya dijelackan Peraturan 
Mahkamah Agung no. 1 tahun 1969, dengan riemikian maka 
Peraturan H.ahkamah Agung no. 1 tahun 1969 belum dapet 
dij&lankan sesuai dengan isi burat edaran tersebut, Per
aturan tcrcebut belum dapat dijalonkan karena maaih di- 
perlukannya peraturan lebih lanJut mengenai fceberapa so- 
al, aeperti :
a. tentang biaya yang mengenai perhara perdata (untuk 

mana diperJukan persetujuan dari Kentcri Kehakiman);
b, peraturalihan mengenai permohcnan-permohonan yang 

oudrh mulai diperiksa oleh pengadllan ncgeri ataupun 
eudah berada di tangan pengadilan tinggi dan aobagai-

26

H Ibid.. h. 135.
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Dengan demikian permohonan-permohonan yang masuk
eetelah dikeluarkannya reraturan ttahkamah Agung no, 1
tahun 1969 dapat diterima dan sementara ditahan di kepa-
niteraan, untuk kemudian apabila sudah ada peraturannya
lebih lanjut yang dimaksud di atas, didaftarkan menurut
tanggal pengirimannya di kepaniteraan itu, sedangkan per-
mohonan-permohonan yang telah mulai diperiksa sebelum
tanggal 19 Juli 1969 aupaya diteruskan menurut cara yar^
lama, yaitu diperiksa oleh pengadilan negeri dengan hak

25banding dan kasasi.
Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI no. 1 

tahun 1969* y&ng kemudian disusul dengan Surat Ldaran 
no, 18 tahun 1969, keadaan yang Bedemikian ini menurut 
Mahkamah Agung dapat menimbulkan keragu-raguan yaitu 
bagaimana celanjutnye pelaksanaan peninjauan kembali ter- 
sebut. Juga disebabkan karena peraturan pelaksanaan yang 
diperlukan untuk menjalankan Peraturan Mahkamah Agung 
no. 1 tahun 1969 nampaknya macih terlalu lama ditunggu, 
sehingga setelah didapat kepaetian bahwa pelaksanaan 
peninjauan kembali akan diatur dalam undang-undang Kahka- 
mah Agung yang rencananya sedang di IPK, maka pada tan^- 
gal 30 Nopember 1971 Mahkamah Agung menetapkan peraturan

Of\Mahkamah Agung no* 1 tahun 1971.

27

25Ibld.
" K. V.ancik Saleh, op, clt., h, 57.
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Di dalam Peraturan Mahkamah Agung no* 1 tahun 
1971 Mahkamah Agung memutuBkan mencabut kembali Peratur
an Mahkamah Agung no, 1 tahun 1969 teeerta surat edaran-

27nya yaitu Surat kdaran no, 18 tahun 1969•
Jalan keluar yang diambil oleh Mahkamah Agung £e-

i
telah mencabut peraturan beeerta surat edaran di atas, 
tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1971 
(2) yaitu,

Mengenai perrcohonan-permohonan peninjauan kembali 
yang dialamatkan kepada Mahkamah Agung berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1969, yang ber- 
dasarkan Surat hdaran Mahkamah Agung tanggal 23 Ok- 
tober 1969 no. 18 tahun 1969 telah ditahan di kepa- 
niteraan pengadilan-pengadilan negeri, supaya pemo- 
hon-pernohonnyfi dipanggil dan diberitahu oeked^r ce- 
ngenai putusan perdata bahwa mereka dapat mengajukan 
gugatan request civiel menurut cara gugatan biasa 
dengan berpedoman pada peraturan "Bur&erlijka hechte- 
vordering,, f searmgkan yang mengenai putusan pidana 
tidak0dapat dilayani karena belum ada undang-undang- 
nya.

Akibat dari peraturan di atas maka sejak tcnggal 
30 Uopember 1971 Burgerlijke Rechtsvordering bcrlaku 
kembali sebagai pedooan untuk laengajukan gugatan request 
civiel. Pada tanggal 17 leeember 1970 pemerintah dengan 
persotujuan DxK menetapkan Undang-undang no. 14 tahun
1970 tentang ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan keĥ ki,w- 
man dengan terlebih dahulu mencabut Undang-undang no. 19 
tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuaoaan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SEKITAR LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG 
TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

PUTU RAKA HERMINI



kehakiman juga. Dengan ditetapkannya Undang-undang no-
14 tahun 1970, rasanya semakin membingungkan aaja, ka
rena pasal 21 undang-undang ini memuat juga tentang pe- 
ninjauan kembali yaitu seba^ai berikut,

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang 
ditentukan dengan undang-undang, terhsdap putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 
t< tap dapat dimintakan pcninjauon kembali kepada Kah- 
kamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan,

Dengan demikian manakah yang lebih menentukan pr.da saat
ini*

Apabila undang-undang yang berlaku karena Jebih 
tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Peraturan Mahka- 
mah Agung no, 1 tahun 1971, maka berdasarkan pasal 21 
Undang-undang no. 14 tahun 1970 peninjauan kembali belum 
dapat dijalahkan karena maeih harus menunggu undeng-un- 
dang pclaksanaannya. Apabila Peraturan Kahkemah Agung 
no. 1 tahun 1971 yang dipergunakan naka request civiel 
dapat diajukan secara gugatar. bipoa dengan berpedoman 
pada Burgorlijke hechtavordtrlng, tetapi hal ini berten- 
tangan dengan pasal 21 Undrng-undang no. 14 tahun 1970. 
keadaan demikian ini berakhir pada tanggal 31 Juli 1976 
dengan dikeluarkannya xer&turan Kahkanah Agung nl no. 1 
tah\in 1976 yang isinya antara lain,

Pasal 1.
Kencabut Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1971

29

^K. Karjndi, op. clt.. h. 60.
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dan peraturan-percturan Mahkamah Agung serta surat- 
surat edaran yang mendahuluinya mengenai soal penlji- 
flauan kembali putusan-putusan pengadilan yang telali 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Pasal 2.
Jerkara-perkara yang telah terdaftar di kepanitera- 
an Wahkaraah Agung sehelum peraturan ini dikeluarkan, 
diseleoaikan berdasarkan pasal 1.

Peraturan Mahkamah Agung no* 1 tahun 1971 cemula 
eebfcgui dasar berlakunya request civiel yang berpedoman 
pada Burgerlijke nechtsvordering tersebut sejak scat itu 
tidak berlaku lagi eebagai peaoman dalam pelaksanaan pc- 
ninjauan kembali* Dengan adanya Peraturan Mahkemah Agung 
no* 1 tahun 1976 maka yang berlaku adalah peninjauan kem
bali yang berpedoman pada pasal 21 Undang-undang no* 14 
tahun 1970 yang undang-undang pelaksanaannya belura ada 
juga sampai aekarang. Dalam keadaan seperti ini begaima- 
na penyelesaian terhadap permohonan peninjauan kembali 
yang maeuk, ditolak karena undang-undang pelaksanaan da
ri paeal 21 Undang-undang no* 14 tahun 1970 belura ada, 
atau ditcrima berdasarkan pasal 21 dan pasal 14 Undang- 
undang no. 14 tahun 1970, Apabila pilihan kedua yang di- 
terapkan, bagaimanakah pelaksanaan aelanjutnys setelah 
permohonan tersebut diterima.

Keadaan demikian ini berlangsung teruo hingga 
akhir tahun 1980 ketika Mahkamah Agung karena memperhati-

30

. Wancik Saleh, op. clt., h. 60. 
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kan keadaan di atas Berta dieebabkan oleh adanya kaeus 
pidana yang memerlukan penyelecaian dengan oegera an- 
tara lain yaitu kasus ^engkon dan Karta maka KahKamah 
Agung memutuskan mcnetapkan iremturan Mnhkamah Agung 
no, 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Seta- 
hun kemudian ketika diundrn^kannya tretuah. undang-undar <. 
yaitu Undang-undang no, 6 tahun 1981 tentang hukum ecr- 
ra pidana yang di dalaTinja men(Jatur tentang peniii-
jauan kembali tetapi khutuc untuk porkara pidana, maka 
Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 menjadi tidak 
berlaku lagi dalam perkara pidana, eehingga perlu disera- 
purnnkfin. Disebabkan oleh keadaan tersebut, maka pada 
tanggal 11 Maret 1982 Mahkamah Agung menetapkan lagi 
sebuah peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung no. 1

*

tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung no. 1 ta
hun 1980 yang disempurnakan.

2. Xedudukan Peraturan Mahkamah Ar.ung Di Jialam Tata 
Urutan Pcnmdarm-uridanffan Kepubllk Indonesia

Mereka yang kontra dengan menggunakan berbagai 
alaean tidak monyetujui adanya Peraturnn Mahkamah Agung 
no. 1 tahun 1980 ketika peraturan tersebut dikeljiarkan 
oleh Mahkamah Agung dan bahkan menguoulkan eupaya per
aturan tersebut segera dicabut tanpa memperhatiFan ke- 
pdilan bag! mereka yang eangat raerabutuhkan. Jika demi-

31

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SEKITAR LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG 
TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

PUTU RAKA HERMINI



kian halnya lalu apa gunanya lerabaga tersebut ditulis 
dalam undang-ujiriang pokok keku&saan kehakiman apabilci 
tidak dapat dilaksanakan hanya karena undang-undang 
pelaksanaannya belura ada, Dengan demlkian asas hukum 
yang eangat tinggi iiilainya tersebut tidak dapat dinik- 
mati oekalipun cukup alasan untuk memperolehnya raenurut 
perasaan keadilan yang tertuang dalam Undang-undang no.
14 tahun 1970. lipihak lain banjffk juga yang menjamlut 
baik tindakan cepat dan tanggap dari Mahkamah Agung te.r- 
sebut sambil menunggu unttang-ui.dahg pelaksanaan yang di- 
maknud selesai dibuat oleh badan yang berwenang*

Memperhatikan Ket&tapan MPRS *\o. XX/MPRS/1966 
tentang oumber tertib hukum dan tata urutan perundang- 
undangan RI nampr.klah kedudukan peraturan Mahkamah Agung 
dalam tata urutan perundang-undargan kita. Isi ketetapan 
I1IRS Ho. XX/MIRS/196b no. 3, adalah sebagai berikut :

Tata urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia,
ialah :
a. CUD 1945
b. Ketetapai MPh
c. Undang-undang
d. Peraturan Pemorintah sebagai xen^ganti Undang-un

dang
e* Peraturan pemerintah
i‘. Xeputusan Preaiden ,p
g. Peraturan-peraturan pelakaanp.an lainnya,

Kiranya dengan memperhatikfn tata urutan tersebut 
di atas, kedudukan peraturan Mahkamah A&ur.g adalah ter-

32

%nC«£«X» hanoil, xerabahaBan i otetnnan-ketetapan 
MffiS I960 - 1968. hrlangga, Jakarta, 197?, h. 29.
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Xetak dalam urutan yeng paling bawah yaitu Bebagai per- 
aturan pelaksanaan lainnya. ibayang sekali di dalam he- 
tetapan M±hS No. XX/M^no/1966 tersebut tidak dijelae- 
kan bahwa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan 
lainnya adalah aebagai peraturnn pelaksanaan dari kepu- 
tuean presiden atau peraturan pemerintah, yaitu sebagai 
peraturan yang di atasnya, atau pelaksanaan dari pera- 
turan-peraturan yang lebih di ata3nya lagi. Hal ini ti
dak ditentukan aecara tegae dalam ketetapan MPKS yang 
mengatur tentang tata urutan perundang-undangan terse
but, sehingga dalam keadaan seperti ini dapatlah dircak- 
lumi apabila peraturan pelaksanaan tersebut berfungsi 
sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan-peraturan 
di ataenya termasuk undang-undang.

Tidak logis racanya apabila keadaan seperti ini 
berlangeung terus tanpa ada kebijakeanaan yang tepat 
aecepatnya, karena selain tertulis secara tegas dalam 
Undang-undang no. 14 tahun 1970 pasal 21 bahwa apabila 
terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan 
undang-undang, juga karena dalam perkara pidana penin- 
jauan kembali oudah diatur dalam undang-undang. Mahka- 
mah Agung juga menyadari bahwa Peraturan &ahka;;iah Agung 
no. 1 tahun 1980 perlu disempurnakan, sehingga pada 
tanggal 11 Maret 1982 Mahkamah Agung mengeluarkan ter- 
aturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 198? tentang Peratur
an Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 yang disempurnakan.
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Sayangnya penyempurnaan tersebut tetap dalam bentuk 
peraturan Mahkamah Agung ju^a, sehingga dalam per- 
kara perdata ketentuan pasal 21 Undang-undang no. 14 
tahun 1970 tetap belum terpenuhi,

Banyak jalan yang snbenarnya dapat ditempuh 
earabil menunggu undang-undang yang dimaksud, antara 
lain misalnya mengatur lembaga tersebut dalam peratur
an pemerintah pengganti undang-undang, Dalam hal ini 
Mahkamah Agung mengusulkan kepada t^eeiden supaya lem- 
baga tersebut diatur dalam peraturan pemerintah peng- 
ganti undang-undang, karena bentuk peraturan tersebut 
merupakan wewenang presiden. Dalam persidangan DPK 
nantinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
tersebut dapat diusulkan pada DlK at,ar dijadikan un
dang-undang, dan apabila DiR menerima ucul terBebut 
maka peraturan pemerintah penggpnti undang-undang itu 
dapat dioahkan oleh presiden menjadi undang-undang,
Salah oatu keeulitan dalam menempuh jalan ini adalah 
karei a bentuk peraturan pemerintah pengganti undang- 
undang momerlukan euatu keadaan khumio yaitu dalam hal 
ikhwal kegentingan yang uemakea seperti yang disyarat- 
kan oleh pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

Memperhatikan isi pasal 21 lindang-undang no. 14 
tahun 1970 yang menggunakan ketentuan apabila terdapat 
hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, 
mengharuskan badan yang berwenang merabuat undang-undang
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untuk meraperhatikan hal ini. Lalarc persidangan Dlh, 
presiden terhak mengusulkan agar peraturan Mahkamch 
Agung tersebut disetujui menjadi ur*dang-undang kp.rena 
berdasarkan pasal 5 ayat 1 UUj. 1945 presiden memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan 
D£R« Lemikian juga berdasarkan pasal ?0 ayat 1 UUD 1945 
yang menyatakan bahwa setiap undang-undang menghendaki 
persetujuan Di-rt, maka apabila DrR menyetujui usul ter- 
sebut jadilah peraturan Mahkamah Agung sebagai undang- 
undang. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 UUL 1945, anggauta- 
anggauta ])Hl juga berhak mengajukan rancangan undang- 
undang, sehingga mereka mempunyai hrk racngusulkan agar 
peraturan Kahkaraah Agung dlj$d$kan undang-undang. Ea- 
lam hal ini presiden bersama DiR dapat eaja menetapkan 
undang-undarignya sendiri walaupun tanpa memperhetikan 
aama yekaH peraturan tersebut.
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B A B  III 
PEK1UKYA LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI

1, Alasan Dlkeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No* 1 
Tahun 1980 Dan Peraturan Mahkamah Agung No* 1 Tahun 
1282

l'erlebih dahulu memperhatikan alasan dlkeluarkannya 
Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 yang dapat dili- 
hat dalam peraturan Itu sendlri karena tercantum dalam 
konslderan menimbang yang terdiri dari 4 noraor Berta 2 no- 
raor mengingat dan 2 nomor juga memperhatikan. Hal-hal yang 
dijfijikan alasan adalah eebagai berikut :

Menimbang :
1. Bahwa dalam Undang-undang no. 14 tahun 1970 pasal 21 

dimungkinkan peninjauan kembali terhadap putuaan- 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap;

2. Bahwa belum adanya peraturan yang mengatur pelak- 
sanaan pasal di atas dan tidak adanya sarana hukum 
lain yang memungkinkan menampung dan menyeleeaikan 
permasalahan peninjauan kembali Bebagai upaya hu- 
kum yang eangat diperlukan;

3% £ahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung setelah meng- 
adakan rapat kerja di D.P.K. pada tanggal 19 l*opem- 
ber 1980, memandang perlu untuk sarabil menunggu 
peraturan perundang-undangan men^enai peninjauan 
kembali dalam bidang hukum acara perdata dan pidana, 
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 
1980;

4. Bahwa oleh karena itu, sambil menunggu unriai.g-un- 
dang pelaksanaan pasal 21 Undang-undang no. 14 ta
hun 1970, menganggap perlu untuk mengtunakan lera- 
baga peninjauan kembali tereebut dengan cara me- 
nambah hukum acara Mahkamah Agung dengan peraturan 
tentang jaxan-pengadilan dalam pemeriksaan penin-

36
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jauan kembali seperti tersebut di bawah ini;^
Mengingat ;
1, Majelis Mahkam&h Agung.
2. Dewan Perwakilan Hakyet dalam rapat kerjanya tang- 

gal IS Nopember 1980.
Memperhatikan ;
1, Undang-undang Pokok kekuasaan Pehakiman llo. 14 ta

hun 1970.
2. Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia 

ho. 1 tahun 1950.^
Dengan melihat pada alasan yeng tercantum dalam 

konsiderans menimbang nomor 1 & 2 tersebut, nampaknya de
ngan adanya pasal 21 Undang-undang no. 14 tahun 1970 se- 
olah-olah mengenai peninjauan kembali telah diatur di da- 
lam negaxa kita ini kaxena memang texcantum dalain pasal 
21 Undang-undang no. 14 tahun 1970. Tetapi kaxena peratur
an yang rnengatux pelaksanaan daxi panel 21 Undang-undang 
no. 14 tahun 1970 tidak ada maka setiap permohonan penin- 
jauan kembali yang diajukan tidak dapat diselesaikan. Hal 
ini oleh Mahkamah Agunu dijadikan alasan di dalam menetap- 
kan Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun I960.

Alasan berikutnya tercantum dalam konsiderans me- 
nimbang nomor 3, bahwa Mahkamah Agung oobelum menetapkan 
peraturan ini tel oh raengadakan rapat ker^a lebih dahulu 
di DPH pada tanggal 19 Kopember 1980. Setelah rapat kerja

Wancik tialeh, op. clt., h. 27.

5*Ibid., h. 28.

35 Ibid.
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tersebut Mahkamah Agun& meraandang perlu untuk sambil 
menunggu peraturan perundang-undangan raengenai penin
jauan kembali tersebut raen^oluarkan Peraturar. Mahkamah 
Agung no, 1 tahun 1980. Dalam hal ini banyak yang tidak 
eetuju dijadikannya keadaan tersebut oebagai daaar hu
kum oleh Mahkamah Agung, karena rapat kerja yang dijadi- 
kan dasar hukum tersebut bukan sidang pleno Dj.it tetapi 
hanya rapat ker;)a Komisi III. Apalagi dalam rapat kerja 
dewan tersebut tidak memutuskan apa-apa, eehintga banyak 
yang mengeritik karena seolah-olah dalam rapat kerja tar- 
sebut dihaailkan auatu keputusan.

Tetapi kalimat lanjutan dari pertimbangan Mahka- 
mah Agung nomor 3 tersebut beralasan sekali karena be- 
nar-benar sangat dibutuhkan adanya euatu aturan mengenai 
peninjauah kembali sambil menunggu peraturan perundang- 
undangan mengenai hal tersebut,

Hal di atao dijelaskan sekali lagi di dalam kon- 
eiaerans menimbang nomor 4 dari Peraturan Mahkamah Agung 
itu. Litegaskan dalam pertimbangan nomor 4 bahwa sambil 
menunggu undang-undang pelaksanaan pasal 21 Undang-un
dang no. 14 tahun 1970, di eini nampak bahwa Mahkamah 
Agung bertu^uan menerapkan peraturannya tersebut selama 
undang-undang pelaksanaan dari pasal ?3 Undang-undang 
no; 14 tahun 1970 be?*™1 tercipta. Setelah undang-undang 
pelaksanaan yang dimaksud tercipta, dengan eendirinya 
Peraturan Mahkamah Agung teruebut tiaak berlaku lagi.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SEKITAR LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG 
TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

PUTU RAKA HERMINI



Hal ini terjadi bukan hanya karena bunyi konsiderana 
menimbang nomor 4 dari leraturan Mahkamah Agung terse- 
but tetapi juga karena kedudukan peraturan Kahkanah 
Agung berada di bawah undang-undang, sehingga yang ber
laku adalah peraturan yang lebih tinggi. Seperti halnya 
peninjauan kembali dalam perkara pidana, Peraturan r>ah- 
kamah Agung no. 1 tahun 1980 tidak berlaku lagi oejak 
keluarnya Undang-undang no. 8 tahun 1981.

Kembali ke Jr'eraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 
1980, apabila memperhatikan konsideran mengingat no. 1, 
nampaknya bahwa peraturan tersebvt merupakan prakarsa 
majelle Mahkamah Agung dan no. 2nya oleh Jlt-n dalam ra
pat keijanya tanggal 19 I'lopember I960. Anehnya raengapa 
justru sebuuh kritikan yang mengecam bahwa hal tersebut 
dalara no. 2 tidak benar adalah beraeal dari ealah ee- 
orang anggota badan tercebut, yaitu wakil ketuf> kornioi 
III Di-h, VJi da Costa.56

Di dalam konsideran raemperhatikan no. 1, ditulls 
Undang-undang rokok A-ekuaaaan hehokinian no. 14 tahun
1970, karena di dalan undang-undang inilah terdapat 
aturan pokok mengenai peninjeuan kembali. Dijadikannpa 
undang-undang tersebut sebagai daaar hukurr. dlciptaknn- 
nya Peraturan Mr.hkamah A^un^ no. 1 tahun 1980 adalah

39

^"Peraturan rHerziening! Mahkamah Agung melang- 
gar konetituai, Kompas, 3 Desember 1980.
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adalah karena dalam unclan^-uudang tersebut hanya di
atur ^aris besarnya Baja mengenai lemba^a peninjauan 
kerabali, yaitu bahwa peninjauan kembali dapat cimin- 
takan kepada Mahkamah Agung. J.alam undang-undang tcr- 
sobut tidak diatur mengenai pelaksanaan selanjutnya, 
pada hal aan&at dibutuhkan aekali adanya.

Karena keadaan teroebutlah snhinggn perlu mein- 
pergunakan pasal 131 Undftfig-und̂ mg Mahkamah Agung yang 
dijadikan dasar hukum pula d.iri Peraturan Mahkamah 
Agur.g no. 1 tahun 1900 dengan neTicantunkannya dalam 
konaidoran "1'ienimbang" nomor 2. herdanarkan pasal 131 
Undang-undang Mahkanah Agung no. 1 tahun 1950, hahka- 
mah Agung mempunyai uekelurait wevenang legislatif un
tuk membuat peraturan-peroturan hukum acara yang di-

37f*nggf?n>a periu untuk melah:>a/.akan tugCLiiya, Taiam 
hal ini untuk nwloksanakan tuLeanya yang diberikan 
oleh paaal 21 Undang-unrirng no. 14 tahun 1970 tersebut.

Valaupun dalam ^asal 70 liMaijg-m.oang no. 13 
tahun 19^5 dinyatakan taftwa Undang-undang no. 1 tanun 
1950 dicabut, tetapi karena undang-undang yang raenca- 
but teraebut tidak memberikan hukum acara eama sekali 
Kepada Kahk&mah Agung, maka untuk menembun jalan buntu 
tercebut terpakaalah Mahkamah Agung menyatakan bahwa

40

^Subekti, Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1976,
h. 36.
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Per.cabutan itu tidak mencakup hukum acara yang terkandung 
dalam Undang-undang no# 1 tahun 1950, Maka sejak itu da
lam pepua putusan Mahkamah Agung dicantumkan suatu pertim-
bangan yang menyatakan tentang masih berlakunya hukum aca-

‘2 0
ra dalam Undang-undang no. 1 tahun 1950 tersebut. Karena 
Undang-undang no. 1 tahun 1950 memberikan wewenang kepada 
Mahkamah Agung untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh 
paoal 21 Undang-undang no.* 14 tahun 1970, maka pasal 131 
tersebut dicantumkan dalam konBideran memperhatikan dari 
Peraturan Mahkamah /gung no. 1 tahun 1980 oebatai dasar 
hukum.

Disebabkan oleh perkembangan yang terjadi oerta ke- 
butuhan hukum itu sendiri juga karena peninjauan kembali 
untuk perkara pidana sudah diatur oleh Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana sehingga perlu dicabut dari peraturan 
Mahkamah Agung yang dimaksud, demikian alasan Mahkamah 
Agung dalam menetapkan Peraturan Mahkamah Agung no. 1 ta
hun 1982.

2. Pelaksanaan Penin.lauan Kembali untuk Perkara Perdata 
Berdasarkan pasal 14 Undang-undang no. 14 tahun

1970 hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alae- 
an hukumnya tidak ada. Oleh sebab itu setiap permohonan 
yang ditujukan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pasal

41

38I b l d . . h .  32.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SEKITAR LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG 
TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

PUTU RAKA HERMINI



di atas Mahkamah Agung tidak boleh menolak, demikian ju- 
ga bila permohonan mengenai peninjauan kerrbali. Walaupun 
peraturan pelaksanaan yang dimakeud oleh x>asal 21 Undrng- 
undang no. 14 tahun 1970 belura ada, Mahkamah Agung tidak 
dapat mempergunakan alasan tersebut untuk menolak permo- 
honan peninjauan kembali yang ditujukan kepadanya. Hal 
ini selain disebabkan oleh adanya pasal 14 juga pa3al 27 
(1) Undang-undang no. 14 tahun 1970, karena dalam paeal 
27 dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan

■*qnemahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam maeyarakat.J 
Berdasarkan pasal 27 di ata8, dapat Baja Mahkamah Agung 
menerapkan penemuan hukum yang baru ataupun mentrapkan 
peraturan yang sudah pernah berlaku yang kemudian dise- 
auaikan dengan keadaan sekarang, kemudian hakim lninnya 
mengikuti hal tersebut sebagai yurisprudensi. Dalam hal 
ini menerapkan peraturan peninjauan kembali yang pernah 
berlaku berarti menerapkan peraturan peninjauan kembali 
yar.g terdapat dalam Burgerlijke Rechtsvordering. Peratur
an tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 1 
tahun 1971 pernah berlaku untuk menyelesaikan permohonan 
peninjaun kembali perkara perdata# Ketika tahun 1976 ke- 
luar Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1976, peraturan 
peninjauan kembali yang berdasarkan burgerlijke Rechtsvor- 
dering tersebut tidak lagi dapat dipergunakan. Hal ini di-

42

Karjadi, op, clt.» h, 169.
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eebabkan karena iei Peraturan Mahkamah Agung no* 1 tahun 
1976 adalah memutuskan mencabut Peraturan Mahkamah Agung 
no. 1 tahun 1971 dan peraturan-peraturan hahkamah Agung 
serta eurat-surat edaran yang mendahuluinya mengenai soal 
peninjauan kembali putusan-putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap*^ Karena adanya ±er- 
aturan Mahkamah Agung no* 1 tahun 1976 tersebut, Mahkamah 
Agung dalam melaksanakan paoal 27 Undang-undang no. 14 
tahun 1970 tidak dapat lagi menerapkan peraturan peninjau
an kembali yang terdapat dalam Burgerlijke netihtsvordering. 
Walaupun demikian raasih banyak cara lain bagi Kahkamah 
Agung untuk dapat menerapkan pasal 27 biid&n&-twdang no.
14 tahun 1970 karena arti dari pasal tersebut sangat lu- 
as. Hal ini nampak dalam penjelasan dari pasal 27 Undang- 
undang tersebut yang mengatakan bahwa :

Dalam maayar&kat yang mauih mengenai hukum tidak ter- 
tulio, serta berada dalam maaa pergolakan dan peralih- 
an, hakim merupakan perumue dan penggali dari nilai- 
nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu 
dia harufl terjun ketengah-tengah masyarakat untuk me
ngenai, merasakan dan rrampu menyelami perasaan hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. lengan 
demikian hakim dapat member! keputuean yanL.,sesuai 
dengan hukum dan raea keadilan masyarakat.

Pada tahun 1980 Kahkamah Agung berhasil mengeluar- 
kar* Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980. Hal ini ber- 
arti Kahkamah Agung benar-benar melaksanakan pasal 27 Un-

43

wancik Saleh, op. clt., h. 60. 

Karjadi, on. clt. « h. 183.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SEKITAR LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG 
TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

PUTU RAKA HERMINI



dang-undang no. 14 tahun 1970 karena dengan dikeluarkan- 
nya Peraturan Mahkamah jigung no. 1 ttJiun 1980 oleh Kali- 
kamah Agung, berarti Mahkamah Agung benar-benar menggali 
dan mengikuti Berta memahami nilai-nilai hukum ypng hi- 
dup dalam tnasy&rakat. Tertukti dengan keluarnyp Peraturan
I.ahkamah Agung no. 1 tahun 1980 mengakibatkan depat ber- 
i’uigsinya pceal 21 Undang-undan*, no. 14 tahun 1970 yang 
L-elwna ini aangat dilutuhken sekeli untuk dapt.t nienycle- 
E£*iivan permohonan peninjauan kea.uaj.i yang ditujukan ke- 
pada hahkamah Agung.

Sejak akhir tahun 1981, untuk perkara pidana per
aturan Kahkanah Agung no* 1 tahun I960 tidaiv berlaku la
gi aengan aendirinya walaupun pencabutan resmi belum ada. 
baru pada tanggal 11 f.aret 198? di dalam Peraturan Mah- 
Kaman Agung no. 1 tehun 1982 tentang ieraturan Mahkaraah 
Agung no. 1 tahun I960 yang disempurnakan, oecara reemi 
peninjauan kembali untuk perkara pidana dicabut dari per
aturan hahkamah Agung yang din-akaud. bengan demikian ae- 
jak 11 Karet 1982 hanya perkara perdata aaja yang maaih 
diatur olon Peraturan r.ahkaraafc Agung no. 1 tahun 1982, 
yang berlakunya diduKung olen pafcal 14, 27 Undang-undang 
no. 14 ^ahun 1970 juga paoal 131 Undang-unaang no. 1 ta
hun 1950 dan paiml-panal lain ysng tercantun dalam kontil- 
dQT'̂ n mengingot dari peraturan ter&ebut. Stperti telah 
dijclackan di muka bahwa hakim vajib menggali, meiigikuti 
dan meroahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam maayara-
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kat, demikian paual 27 Undang-undang no. 14 tahun 1970. 
Dnlam undang-undang yang sarcu, pasal 14 melarang hakim 
untuk menolak perkara yang diajukan dengan alaaan hukum
nya tidak ada atau kurang jelaa. S'erutama pasal 151 Un- 
dcng-undang no. 1 tahun 1950 yang memberikan sekelurcit 
kekuaaaan legislatlf >ang depat dianggap tebagai euatu 
pejimpahan kekuasaan dari pembuat undang-undang, y{>itu 
kekuaoaan untuk monibuat peraturan acara sendiri bilamana
dianggap perlu u:,tuk melengkapi hukum acaxanya yang su- 

42dah ada. Pasal ini maaih berlaku dan tidak terkena pen- 
cabutan yang dilakukan oleh paual 70 Undang-undang no. 13 
tahun 1965 karena pasal 131 Undang-undang no. 1 tahun 
1950 tersebut mengrnai hukum acara yan^ tidak terdapat 
dalam Undang-undang no. 13 tahun 1965-^ Perlu diperha- 
tikan juga bunyi konuideran menimbang urutan ke 4 dari 
ieraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 karena per
aturan Mahkamah Agung tersebut tercantuo pula dalam kon- 
sideran mengingat Peraturan Kahkamah Agung no. 1 tahun 
1982. "Eahwa oleh karena itu, aambil mcnuntgu undang- 
undang pelakafinaon pasal 21 Undang-undang no. 14 tahim 
x970 . . . dengan demikian untu* perkara perdata ier-

45

ip
Subekti, Xekuaaaan frahkâ ah A^unK he^ubllk In

donesia, Alurnni, Kantiung, , h. 5.

4,4X. Vancik Saleh, op. clt.. h. 27.

43m d U ,  h .  40.
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aturan Mahkamah Agun#_, no. 1 tahun 1982 yang berlaku earn- 
bil menunggu undang-undangnya yang dimaksud.

3* Hal-hal Yanr. MemunKkinkan Suatu -Putusan Yang Telah 
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dapat Ditin.jau Kembali.

Agar suatu putusan perdata yang telah meraperoleh 
kekuatan hukum tetap dapat ditinjau kembali, dalam Per
aturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 dicantumkan dalam 
panal 1* flila dibandingkan dengan pereyaratan yaii£ ter
dapat dalam pasal 1 Peraturan Kahkamah Agung no. 1 tahun 
1969t terdapat sedikit perbedaan yang sangat berarti. Da
lam Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1969, perryarat- 
nn yang tercantum dalara paeal 1 terdiri dari a b c d e i 
g. Sedangkan di dalam Peraturan Kahkamah Agung no. 1 ta
hun 1980 paaal 1 hanya terdiri dari a b c d e f yang ne- 
luruhny* be.raaal clan ea~a dengan patial I b c d e £ g 
x'eraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1969, hanya saja 
letak euounannya yang berubah, Len^an tidak dicantumkan- 
nya paoal la Peraturan Kahkamah Agung no. 1 tahun 1969 
ke dalam pa&al 1 i-eraturan Kahkamah A&ung no. 1 tahun 
1980, dapat aikatakan antara keuua pasal tersebut ter-
c.a,.at tsed ikit perbedaan yang ârigat berarti. f-.ungkin di 
eefcabkan arti paoal la Peraturan ,Mahkaisah Agung n0f x

tahun 1980 teroebut eangat luae, aehin£ga Mahkamafe Agung 
meraea tidak perlu mencantumkannya ke dalam pasal 1 xcr- 
aturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980. Adapun bunyi pa-
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oal la Peraturan Mahkamah no. 1 tahun 1969 adalah
sebacai herikut : t̂ .pabila putusan itu dengan jelau mec-
perlihatkan ouatu kokhilaian hakim atau suatu kekeliruan

4(5yang menyolok j11. ^
Ditinjau dari isi pasal la Peraturan Kahkarnah iî ung 

no, 1 tahun 1969 yang lua3 artinya tersebut dapat meiiga- 
kibatkan hllangnya arti pasal 1 berikutnya yaitu paual 
lb c d e f g, karena segala macam alasan dapat dimasuk- 
kan ke dalam pasal la Peraturan Mahkamah Agung no, 1 ta
hun 1969* Akibatnya pasal lb c d e f g menjadi berleblh- 
an sifatnya karena adanya pasal la tersebut. Suatu kefrhi- 
lafan hakim atau suatu kekeliruan yan& menyolok, merupa
kan ouatu pcroyarntan yang dappt menampung segala alasan, 
sehingka tnnpa adanya pasal 1 b c d e f g pun segala ma- 
cam alasan untuk raen^ajukan permohonan peninjauan kemba- 
11 drpat ditampung oleh paaal la tersebut. Nungkin kare
na hal-hal inilah yang menyebabkan di dalam paaal 1 ier- 
aturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 tidak terdapat 
euatu ketentuan seperti pasal la Peraturan Mahkamah Agung 
no. 1 tahun 1969, agar arti pasal 1 yang masing-masing 
bersli'at khuaua tercebut tidak ada yang berlebihan arti
nya.

Tetapi dengan tidak dicantumkannya kekhilafan ha- 
kin dan kekeliruan yang menyolok dalani pasal 1 Peraturan

4-7

45Ibid.. h. 52.
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Kahkaraah Agung no, 1 tahun 1980, maka menimbulkan suatu 
kekurangan juga. Ini terjadi apabila suatu permohonan 
peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan euatu ko- 
khilafan hakiin ataupun kekeliruan menyolok yang sama bg -  

kali tidak dapat dimasukkan Ke dalam salah aatu ayat da- 
ri pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung no- 1 tahun 1980, 
maka permohonan demikian ini tidak dapat diterima oleh 
Mahkamah Agung karena tidak meraenuhi persyaratan yang 
tercantura dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung no. 1 
tahun 1980. Hal inilah yang merupakan kekurangan atau 
kelemahan dengan tidak dicantumkannya paaal la Peratur
an Kahkamah Agung no* 1 tahun 1969 ke dalam pasal 1 Per
aturan Kahkaroah Agung no. 1 tanun 1980. Pada hal tidak 
dapat dikatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, 
karena bnrbagai kekeliruan dapat saja terjadi. Demikian 
pula bermacam-macan kekhilafan hakim bisa saja terjadi 
karena hakim juga manuaia yang tidak luput dari keealah- 
an* Dengan tidak tiicanturakannya kekhilafan hakim atp*upun 
kekeliruan yang menyolok ke daltm pasal 1 Peraturan hah- 
karaah Agung no. 1 tahun I960, niaka dapat diambil kesira- 
pulan bahwa Mahkamah Agung raenganggap hal teraebut tidak 
perlu, Konsekwensinya adalah bahwa hakim dianggap tidak 
munokin melakukan suatu Uekhilafan atau suatu kekeliruan 
yang menyolok. rial ini worupakan auatu keadaan yang hub- 
tahil sehingga kekurangan tersebut pcrlu mendapat perha- 
tian, agar Jangan uarnpai tcrjadi matu permohonan yang 
berdasarkan kekeliruan tersebut ditolak karena tidak da-
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pat digolongkan dalam oalah eatu ayat dari pasal 1. 
Keadaan ini masih dapat dihindari selama sebab yang 
menjadi alaban untuk mengajukan perraohonan peninjauan 
kembali tereebut terroaauk 3alah satu ayat dari pasal 1 
Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1980 yang terdiri 
dari a b c d e f, Dalam paeal 1 Peraturan Mahkamah Agung 
no, 1 tahun 1980 dikatakan bahwa ;

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali satu putusan
perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum jaug
tetap atae daBar alasan-alasan :

apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan 
atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketa- 
hui aetelah perkara diputus atau pada suatu ke- 
terangan sakai atau aurat-surat bukti >ang kerau- 
dian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. apabila setelah perkara-perkara diputun, dikete- 
mukan aurat-surat bukti yang bertifat menentukan, 
yang pada vaktu perkara diperiksa tidak dapat di- 
keteraukan;

c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak di- 
tuntut atau lebih dari pada jang dltuntut;

d. apabila mengenai auatu bcgian dari tuntutan belum 
diputus tanpa dipertimbangkan t ebab-sebabnya;

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai su
atu soal yang aama# atas daor.r yang sama, oleh 
pengadilan yang i,ama atau sama tingkatannya telah 
diberikan keputuaan yang satu s^ma lain bertenta- 
ngan;

£. apabila dalam suatu putuean terdapat ketentuan- 
ketentuan yang natu sama loin bertentangan.
Dalam Peraturan Mikamah Agung no. 1 tahun 1982,

alaean-alaoan seperti di atas diatur dalam pasal 2, yang
isinya sama dengan alaaan-alasan janc tereantum dalam
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pasal 1 Peraturan Kahkamah Agung no, 1 tahun 1980. fce- 
khilafan hakim naupun suatu kekeliruan yang menyolok, 
tidak terdapat dalam paaal 2 peraturan baru terBe-
but tetapi dalam Undang-undang no* 8 tahun 1981 hal ter- 
nebut diatur dalam paeal 263 ayat 2c* "Apabila putusan 
itu dengan jelas memperlihatkan auatu kekhilafan hakira

A ' J

atau suatu kekeliruan yang njata", demikian bunyi pa- 
6al 263 ayat 2c Undang-undang no. 8 tahun 1981, buz.gkin 
di dalam perkara pidana ketentuan tersebut letih penting 
dari pada dalam perkara perdata, eeningga hanya terdapat 
dalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tetapi terenntun 
dalam peraturan Mahkamah Agung yang baru.
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B A B  IV
Y U K IS i 'H U iL liS I  /  Ki-rUTU ^A!i B .K G A D IIA K

Karena tidak didapat keputuaan Mahkamah Agung yang 
merupakan keputusan peninjauan kembali, maka dalara bab 
ini hanya dilampirkan sebuah permohonan peninjauan kem
bali# Permohonan tersebut diajukan oleh seseornng yang 
perkaranya pud all raenaapat keputusan yang mempunyai keku- 
atan hukum yang tetap dari Kahkamah /gung rebagai pora- 
dilan nogara yang tertinggi. lentun^a sebelum adanya ke
putusan Kahkamah Agung, perkara tersebut telah memperoleh 
keputusan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 
yang semuanya telah men.punyai kckuatan hukum yr.ng tetap 
pula* Setelah adanya keputusan dari kahkamah Jigung, sa- 
tu-oatuny£ upaya hukum yan^ raasih dapat ditempuh oleh pi- 
hak yang kurang puae dalam perkara tersebut hanyalah de
ngan jal&n mengajukan permohonan peninjauan kembali ke
pada Mahkamah Agung* Ealam hal ini jawaban dari Kahkamah 
Agung mengenai permohonan peninjauan kembali tersebut 
eampai sekarang belum diperoleh,

Adapun perkara tersebut ringkaHnya adalah sebagai 
berikut :

I'.y. T.L., dulam hal ini bertindak untuk diri oen- 
diri maupun bertlndrk selaku Kua&a dan / atau ibu wali 
dari anak-anaknya yang belum dewasa, yang selanjutnya di-
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sebut eebagai penggu^atj
lawan ;

1* S.T. t yang aelanjutnya dlsebut tergugat X;
2. B.E., yang selanjutnya dteebut tergugat II.

PenhQUgat eecara tertulis raenggufc»at para tergugat
sebagai borikut ;
1. Bahwn, penggugat adalah pemilik Bah dari rumah / tanah 

yang diporsengketakan teraebut.
2. Bahwa penggugat seraula menikah dengan h.H dan raenper- 

oleh lima orang anak dan sekarang auarai tersebut te
lah neninggal duuia.

3. Bahwa eemula penggugat telah menyewakan rumah / tanah 
tersebut kepada tuan HVf.

4. Bahwa kenudian ternyatn telah torjadl penjualan atas 
rumah teraebut tanpa percetujuan aan tanpa setahu 
penggugat.

5. Bahwa aelaku pen^ual atae rumah teraebut adalah KIif 
yang menurut hukum pada eaat itu tidak berhak lagi 
untuk raenjual rumah tersebut tanpa adanya persetuju- 
an atau kuana dari penggugat oebagai yang berhak ates 
runnh t'iruebut beraaaarkan akte hi bah no. 159/1969 
yang belum dibataikan oleh MU

6. Bahv/a waktu dilakukan jual boli yang tidak Bah teroe- 
but, runah / tanah oanih dalam otatuo disewakan ke
pada turn HW,

7. Bahwa eangat dikhawatirkan para tergugat akan menjual
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atau raengasingkan rumah / tanah tersebut kepada pi- 
hak lain lagi tan pa peroetujuan penggugat.

8. Bahwa bukti-bukti yang diajukan d&lam purkara ini fco 
rupa bukti authentik, sehingga beralasan untuk dimo- 
honkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu balk 
ada banding, vereet ataupun kasasi nantinya.

9* Bahwa penjualan rumah / tanah tersebut yang berB an d ar 

pada surat penetapan Pengadilan Ketleri Surabaya tang
gal 5 April 1971 no. 174/1971 SP adalah batal menurut 
hukum, karena akte hibah no. 159/1969 belum dibatal- 
kan oleh KH.

£erdasark;m alaean-alaoan tersebut di atan, peng- 
gugat memohon kepada bapak ketua jengadilan flegeri Sura
baya agar memerintahkan juru aita y^ng berwajib untuk 
nelakukan boalag labih dahulu atao rur.ah / tanah terse
but dan mohon putuean yang dapat dijalankan lebih dahu
lu berdfloarkan pasal 180 HIK.
1. Kenyntakan sah dan berhargu beslag ateu: ruir.ah / tanah 

toreebut.
2. Kenyatakan batal jual beli yang dibuat antara para 

tergut,at*
3. ftenyatakan batal pe&balikan nama sertifikat rumah / 

tanah atas nama para terj.ugat dan siapa saja yang 
memperoleh hak atas rumah / tanah tereebut,

4. Kenghukum para tergugat beserta siapapun yang men- 
dapat hak d.'.ri padanya untuk aal.ni ttupo tiga hari
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setelah putunan ini diucapkrr, rcenycrahkan rumah / 
tanah teraebut dalam keaaaan koaong dan baik berer- 
ta sertifikatnya kepada pong0ugat atau instansi 
agraria yang berwenang.

5. Menghukum para tergugat beeerta Biapapun yang tidak 
aemonuhi dan nenptuhi untuk raenyerahkan rumah / ta- 
nah beacrta eertifika* kepada penggugat dengan mem- 
bayar kerugian eebesar Kp 100*000,00 untuk setiap 
harl atas kelarabatan p^nycrahanni a.. *

6., Menyatakan dengan keputuaan kenibutalkan ourat pene- 
tapan Pengadilan Negeri Surabaja tertar^gal 5 April
1971 no. 174/1971 Sĵ.

7* Menyatakan keputucar* ini df pat dilaksanakan lebih 
dahulu berdacarkan pasal 180 Hlh walaupun ada per— 
lavanan banding don kaoasi*

8* Kenghukum para tergugat untuk mernbayj;r oernua ongkos 
perkara.

Menanggapi gugatan tersebut, tergugat II dengan 
surat javabannya ntcngODmkakan bantahan yang disertai 
dengan gugatan kembali / rekonpensi terhadap penggugat 
asal, bantahan mana pada pokoknya berisi ;
1. 3rhvru tergugat II mcnyangkal dan rsenoiak dengan Re

ran negala dalil-dalil dan /atau keterangan-keterang- 
an penggugat ynng tidak benar dan yan^ dengan tegco 
tidak d.iakui kebenarannya oleh tergugat II.

2. Bahv.a gugatan penggugat adrlah Lercar rkcn akte hibah
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tanggal 12 Agustua 1969 no. 159/1969, yang dibuat 
oleh notaris AM di L'urabaya.

3. Bahwa berdasarkan surat ptnetapan tertanggal 5 April
1971 S^, jengadilan fcegeri rurabaja telah memberi 
issin dan kekuasaan kepada Xh guna pelaksanaan pen- 
jualan rumah / tanah tersebut, maka menurut hukum 
akte hibah tersebut menjadi gugur dengan eendirinya.

4. Bahwa berdasarkan aurat penetapan i’engadilan fcegtri 
Surfitbaya tersebut, oleh Kil rumah / tanah tersebut 
dijual kepada tergugat I di hadapan notaris AM pula 
dengan akte jual beli no. 142/197* tanggal 17 r.ei
1971.

5. Bahwa kemudian tergugat II berdasarkan itikad baik 
telah membeli rumah / tanah tertebut dari tergugat
I yang dilakukan di hadapan notaris DjS dengan ak- 
to no. 144/1972 tanggal 25 Agustua 1972.

6. Bahwa dengan demikian jual beli teioebut dilakukan 
berdaoarkan pro&edur jual bell yang sah nenurut hu
kum dan oleh karenanya tergugat II adalah pemilik 
yan* eah menurut hukum dan berhok atas rucal) / ta
nah tereebut.

Gugatan kembali / rekonpenni yang diajukan oleh
tergugat II terhadap penggugat anal antara lain beriei;
1. Penggugat dalam konpensi / tergugat dalam rekonpensi 

telah nelakukan percobaan pemerason aetidak-tidaknya 
suatu perbuatan melawan hukum terhadap tergugat II
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dalam konpensi / penggugat rekonpenei.
2. Bahwa oleh karena itu penggugat dalam konpensi / 

tergugat dalam rekonpenei harus membayar ganti ru- 
gi kepada tergugat II dalam konpensi / rekonpenei 
sebesar Rp 25*000.000,00 (dua puluh lima juta rupi
ah),

Berdasarkan befcbagai pertimbangan dan setelah 
diadakan beberapa kali persidangan dan dengan memper- 
hatikan jawaban-Jawaban selanjutnya dari masing-maBing 
pihak, maka Pengadilan Negori Surabaya merautuekan ; 
Dalam konpensi;;

Menyatakan, menolak gugatan penggugat seluruh- 
nya.
Menghukum penggugat untuk membayar beaya per
kara ini oebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu ru
piah). 

lOalara rekonpenei;
Menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonpensi 
/ tergugat II konpensi ditolak.
Setelah menerima keputusan yang demikian dari 

i-engadiltn Hegeri Surabaya maka penggugat mengajukan 
banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Ringkasnya adalah sebagai berikut ;
Ky. TB bertindak untuk diri ser.diri dan eelaku ibu wali 
dari anak-anaknya yang belum dewasa bertindak sebagai 
penggugat pembanding;
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mclauan ;
1. ST.
2. BS.
Sebagai tergugat X dan II tcrbanding*

Berdasarkau beberapa pertimbangan, terhadap per- 
mohonon banding tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Timur 
memutuakan :
I. Menerima pernohonan pemeriksaan banding dari peng

gugat pembanding teraebut*
II Membatalkan putusan Pengadilan Ke^eri burabaya yang 

dimohonkan banding tersebut dan mengadili sekali 

Jfi&i i
1. Kengabulkan gugatan penggugat pembanding untuk 

aebagian*
2. Henyatakan batal menurut hukuu, jual beli antara 

tergugat I dengan almarhum KH.
3. f'.embatalkan Jual beli rumah / tanah sengketa ter- 

cebut antara tergugat I dan tergugat II*
4-. Kenyatakan tidak berkekuatan hukum pembalikan na- 

ma certifikat rumah / tanah eengkcta tersclut,
5. Kcnghukum para tergugat, beserta siapapun Juga 

yang raendapatkan hak dari padanya, untuk mengo- 
Bongkan rumah / tanah sengketa teraebut menyerah- 
kannya kepada penggugat*

6* Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
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2. BS.
Sebagai penggugat untuk kaeaai, cahulu para tergugat 
terbanaing.

Melawan :
Ky. rJ?A>t yang bertindak untuk diri sendiri maupun oelaku 
kuaaa dan / atau ibu wali dari anak-anaknya yang belum 
dewaoa, adalah para tergugat dalam kaoasi dahulu para 
penggugat pembanding.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, kahkamah Agung 
dalam hal ini menmtuakan aebagai brrikut ;
1. Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasa- 

Bi I ST dan permohonan kaeaoi dari penggugat untuk 
kaoaoi II I'S.

2. Membatalkan keputusan Pengadilan i.inggi Jana Tinur 
yang dimohonkan kasasi teroebut.

Lan drngpn mengadili sendiri :
J'.enghukum tergugat dalam kaeaei u/.tuK membayar scsnua 
beayn perkara baik dalam ting^at pertâ .a, banding 
maupun tingkat kaeaci dan beaya perkpra dalam ting- 
kat kaoaai ditetapkan eobrnyt*k ivp 4.205,00 (empet 
ribu dua ratus lima rupiah).

*cetelah adanya keputusan Kahkanah Agung tersebut, 
di maria iy, Tli dalam hal ini ada di pU.ak yang kalah, 
maka ia r.engajukan permohonan peninjauan ken.bali kepada 
(.ahkamah Agung. Satu-8f-tunja upayti tarakhir mroih
dapat diterapuh oleh fcy. TD dan pcrr.iohounn terlampir ju-
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ga dalam nkripai ini. Adapun jawaban dari permohonan 
tertebul aafopui sekarang beluu dipL*roleJi. keadaan ce- 
perti ini oangat tidak mentui.tux^kan ba&i kedua £elah 
pihak, terutarna bagi mereka jang beritikad laiV dalam 
hal ini. Inilah sabuah contoh yan̂ , nyatu bagi suatu 
maatlah yant ada aturannya di dalam undang-undang to- 
tapi tidak ada peraturan pelrkeanafnnya. lemikianlah 
jadir^a apabila ouatu periT.cuon&ji yung ditolak ticak 
tapi dijawabpun juga tidak. Leiigan adanya peraturan 
tfahk̂ roab Agung yang baru ini banyak yang mengharopkan 
hal-hal aumacam ini agar terat. si btncntara sambil 
menunggu undang-undan^nya yang dimakaud. Tentunya ha- 
run dengan kerja kerao dari Mahkamah igung, karena 
jumlahnya yang ir.cnurapuk di I.ahkarr.an Agun^.
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B A B V 
KESIMPULAN DAK SARAN

1* Keaimpulan
Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar bia- 

sa sangat penting dalam kehldupan hukum cebatai cara 
untuk melangkah lebih lanjut menuntut raea ketidak pu- 
asan dan rasa ketidak adilan, karena merupakan cara 
yang paling akhir untuk menetapkan kebenaran materiil 
atas fakta-fakta di dalam ruang lingkup bidang peradil
an*

Pembentukan undang-undang pokok tanpa disertai 
peraturan pelaksanaan tidak ada Xaedahnya, karena ti
dak dapat dijalankan sebagaimana raestinya.

2. Saran
Perlu secepatnya direncanakan oleh pemerintah 

u^tuk membuat peraturan pelaksanaan dari paoal-pasal 
yang dianggap penting dalam Undang-undang no. 14 tahun 
1970,

Ju&a cangat perlu eekali se^era dibuat Undang- 
undang Mahkamah Agung sebagai laridasan kerjanya.
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