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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas ridho dan rahmat
yang dilimpahkan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
tulisan yang merupakan hasil penelitian kami yang berjudul
*DASAR PENGAJUAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP
PENINJAUAN KEMBAU DAI-AM PERKARA PERDATA". ndak lupa
kamisampaikan salam dan shalawat, semoga dicurahkan selalu
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW besefta keluarga,
sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kami pun
menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua
kami atas doa dan dukungan yang selalu beliau berdua
curahkan pada kami, serta ucapan terimakasih kami ucapkan
pada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran proses
penulisan buku ini hingga selesai.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Terhadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan
kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau
keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
Tentang Peninjauan Kembali ini diatur juga dalam Pasal 66
hingga PasalTT Undang-Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut tidak mengalami
perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO4

tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara
tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada Mahkamah
Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara
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pengaturan Peninjauan Kembali hanya sekali sebenarnya
mengandung 2 (dua) arti:

Pertama, permohonan Peninjauan Kembali hanya boleh
diajukan satu kali dan tidak boleh diajukan kembali. Kedua,
permohonan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali itu
tidak diperbolehkan, tapi'hungkin dapat diajukan permohonan
Peninjauan Kembali atas putusan yang telah berkekuatan
hukum tetapnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, maka
diperlukan penelitian dan survey lanjutan terkait pengumpulan
peraturan mengenai prosedur pengajuan upaya peninjauan
kembali, pengumpulan literature dan kasus-kasus/putusan
pengadilan terkait persoalan upaya peninjauan kembali,
mengingat undang-undang hukum acara perdata masih
menggunakan peninggalan Belanda yang mana sudah banyak
tidak sesuai dan tidak mendukung perkembangan zaman
sehingga begitu banyak peraturan terkait prosedur hukum
acara yang dalam hal upaya peninjauan kembali di atur di
dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan
Mahkamah Agung. untuk itu akan dilakukan penelitian lanjutan
terkait pengumpulan bahan hukum ke Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu hukum khususnya dalambidang Hukum
Acara Perdata.

Surabaya, November 2015
-l-im Penuiis

1. Prof Dr. Agus Yudha Hernoko',S.H.,M.H.
2. Dr. Ghansham Anand,S.H.,M.Kn.
3. Fiska Silvia Raden Roro,S. H.,M.M.,11.1.4.

4. Bambang S.A.S.,S.H.,M. H.

dalam tingkat pertama. pasal 66 UU No. 14 Tahun l9g5
menentukan bahwa sekalipun dengan diajukannya permohonan
peninjauan kembali namun hal tersebut tidak menangguhkan
atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau
eksekusi, dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya
dapat diajukan satu kali saja.Sekalipun putusan pengadilan
itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap masih dimungkin
kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa
berupa Peninjauan Kembali sebagaimana menurut ketenfuan
yang disebut di atas.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak
ada kebenaran mutlak di dunia ini kecuali kebenaran yang
ditentukan oleh Tuhan, bukan kebenaran yang diputuskan
oleh hakim. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap merupakan kebenaran yang tidak mutlak, dimana apabila
terdapat bukti baru maupun alasan-alasan yang ditentukan
oleh ketentuan undang-undang, yang dapat mematahkan
kebenaran/fakta hukum yang telah diputus oleh putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut
dapat dimintai pembatalan dengan mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali.

Tulisan ini akan ini menjelaskan das'ar atau alasan apa saja
yang dapat dibenarkan agar dapat membatalkan suatu putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali, mengingat upaya hukum
peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusl.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kepastian
hukum atas suatu hubungan hukum ptau peristiwa hukum yang
telah diputuskan oleh pengadilan harus dihormati hingga ada
putusan pengadilan yang menggugurkan kepastian hukum itu.
Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.4g
Tahun 2009) menentukan bahwa putusan peninjauan Kembali
tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Dengan demikian
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggarazirr kekuasaan peradilan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya

hubungan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta

Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang

berkaitan dengan dengan upaya hukum dan pengawasan.

bukan merupakan hubungan yau:ry bersifat hirarkis.r

Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau

mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang

sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian pula

Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang

sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri-

Kekuasaan kehakiman yang independen dapat

dilaksanakan apabila hakim mempunyai kekebalan hukum.

Kekebalan hukum merupakan kekebalan hakim atas gugatan

dalam melaksanakan peradilan(iudicial oficers are immune

from suit in respect of judicial acts)2. serta kekebalan

M. Yahya I{arahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pettteriksactn

Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Sinar Grafika, Jakarta' 2008' h 39.

(Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I).
Mulranrnrad Yamin, ProHamasidan Konstitusi, Djambatan, Jakarta' l952,lt 74-2

I
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atas kewajiban atas kewajiban dilakukan penyelidikan
atas putusan yang dijatuhkan.3

kehakiman bersifat tidak mutlak, karena independensi
kekuasaan kehakiman tunduk pada hukum, seperti yang

dikatakan oleh Hans Kelsena, bahwa "the judges are for
instance, ordinarily independent that is they are subyect only
to laws and no lo lhe order (instructions) of superior judicial
or administrative organs". Negara menjadi berwibawa
karena memiliki kekuasaan kehakiman yang independen,

baik dalam aspek kelembagaan, prosedur maupun aspek

moralitas hakim.

Aspek kemandirian kelembagaan kekuasaan

kehakiman terletak pada adanya pemisahan kekuasaan

lembaga kehakiman dengan kekuasaan lembaga negara

lainnya. S ir An th ony Mason, menyatakan bahwa kebebasan

kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan kepercayaan
publik pada lembaga peradilan, karena kebebasan kekuasaan

kehakiman merupakan unsur terpenting suatu negara hukum
demokratis.s Sudikno Mertokusumo6
menegaskan bahwa kemandirian dan kebebasan lembaga

peradilan merupakan syarat dan agar negara hukum dapat

terlaksana. Hal ini berarti bahwa badan peradilan mandiri
manakala para pelakunya juga mandiri.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
3 tbid.
4 Hans Kelsen, General Theory of Law' and State, Russel & Russel, New York,

1945. h.275.
5 SirAnthony Mason dalam lbid.
6 Sudikno Mertokusumo. Eyaluasi Pengaruh Etika Profesi bagi Kemandirian

Kekuasaan Kehakinan, Makalah Calam Seminar Lima puluh tahun Kemandirian
Kckuasaan Kehakiman lndonesia, Fakultas Hukum Universitas Cajah Mad4 yo-
g),akarta.26Agustus 1995. h.2. (SelanlutnyadisebutSudikno Mertokusumo I).
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tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

juncto

tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa apabila

terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan

dengan undang-undang, terhadap pufirsan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan Peninj auan

Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, dalam perkara

perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tentang Peninjauan Kembali ini diatur juga dalam Pasal 66

hingga Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 14

Tahun 1985).

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan

secera tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada

Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang

memutus perkara dalam tingkat pertama. Pasal 66 UU

No. 14 Tahun 1985 menentukan batrwa sekalipun dengan

diajukannya permohonan peninjauan kembali namun

hal tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan

pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dan dapat

dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan

satu kali saja.

Dalam pasal 67 UU No. l4 Tahun 1985 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor l4 Tahun

1985 tentang MahkamahAgung (selanjutnyadisebut UU No.

5 Tahun 2OO4) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut

Korokteristik Novum Sebogoi Londoson PK Terhodop PK Edisi 7 Th. 2075 I a
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UU No. 3 Tahun 2009), bahwa alasan-alasan PK adalah:

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan
atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah
perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti
yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat

bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara

diperiksa tidak dapat ditemukan;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau

lebih daripada yang dituntut;

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu

soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan
yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan
putusan yang bertentangan satu sama yang lain;

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK harus diaj ukan sen d iri ol eh para pihak
yang berperkara , atau ahli warisnya atau seorang wakilnya
yang secara khusus dikuasakan untuk itu sebagaimana

ditentukan Pasal68 ayat (l) UU No. 14 Tahun 1985. Adapun
Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali
yang didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut di atas

adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk Pasal 69 UU
No. l4 Tahun 1985, yaitu:

a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan

atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana
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memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah

diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat

bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus

dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat

yang berwenang;

c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f, sejak putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah

diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

d. Yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir

dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum

tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang

berperkara.

Sekalipun putusan pengadilan itu telah memperoleh

kekuatan hukum tetap masih dimungkin kepada para pihak

untuk mengaj ukan upaya hukum luar biasa berupa Pen inj auan

Kembali sebagaimana menurut ketentuan yang disebut di

atas. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak

ada kebenaran mutlak di dunia ini kecuali kebenaran yang

ditentukan oleh Tuhan, bukan kebenaran yang diputuskan

oleh hakim. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap merupakan kebenaran yang tidak mutlak, dimana

apabila terdapat fakta baru (novum) yang dapat rnematahkan

kebenaran maka putusan dapat dimintai pembatalan dengan

mengajukan upaya hdkum peninjauan kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat

diajukan 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau

menghentikan pelaksanaan eksekusi. Dari ketentuan tersebut



dapat diketahui bahwa kepastian hukum atas suatu hubungan

hukum atau peristiwa hukum yang telah diputuskan oleh
pengadilan harus dihormati hingga ada putusan pengadilan

yang menggugurkan kepastian hukum itu.

Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya

disebut UU No.48 Tahun 2009) menentukan bahwa putusan

Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan

Kembali. Dengan demikian pengaturan Peninjauan Kembali
hanya sekali sebenarnya mengandung 2 (dua) arti: pertama,

permohonan Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu

kali dan tidak boleh diajukan kembali. Kedua, permohonan

Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali itu tidak
diperbolehkan, tapi mungkin dapat diajukan permohonan

Peninjauan Kembali atas putusan yang telah berkekuatan

hukum tetapnya.

Pengaturan dalam dua peraturan terpisah ini telah

dimulai sej ak Tahun I 964. Ketika itu mekanisme Peninjauan

Kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang_undang

Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungfan

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, meskipun iak

ada ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana persisinya

prosedurnya. Apabila lebih dicermati lebih lanjut, tampak

bahwa mulai diatumya Peninjauan Kembali merupakan

dorongan dari pembuat undang-undang agar pengadilan

benar-benar menjalankan keadilan. Namun peraturan

mengenai hukum acara ini tidak diharrnonisasikan, oleh

pembuat undang-undang dalam suatu peraturan mengenai
I

6 | Kriterio Novum Sebogoi Dosor PK Terhodop PK Edisi 7 Th. 2075
I

hukum acara. Bagaimanapun juga itulah kenyataannya,

berbeda dengan hukum acara pidana yang telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 98 I tentang Hukum Acara

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), hukum acara perdata

yang berlaku di Indonesia relative belum banyak berubah

sejak masa colonial, masih berlaku ketentuan-ketentuan

dalam Het Herziene Indonesisch Reglement

sebenamya tidak menyinggung sama sekali mengenai upaya

hukum Peninjauan Kembali tersebut.

Dalam hukum acara pidana dimungkinkan pengajuan

permohonan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali

yang diajukan oleh Terpidana melalui Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 34IPUU-XL-2OL3 yang menyatakan

ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis

dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir derni

melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan

upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang

harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum' Sebab

apabila tidak ada pembatasan waktu pengajuan upaya hukum

biasa itu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum

yang melahirkan ketidak adilan karena proses hukum tidak

selesai. Namun perlu diingat bahwa ketentuan Peninjauan

Kembali yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi

tersebut, hanya berlaku untuk perkara pidana dan tidak untuk

perkara perdata, sebab hanya pasal dalam KUHAP itu saja

yang dinyatakan tidak berlaku mengikat oleh Mahkamah

Korokteristik Novum Sebogoi Londoson PK Terhodop PK Edisi 1 Th' 2075 7



Konstitusi.

Terkait surat-surat bukti yang bersifat menentukan
yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
atau bukti baru (novum) sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal6T huruf b tIU No. l4 Tahun 198 yang diubah dengan

UU No. 5 Thhun 2005 dan perubahan kedua dalam I-l"U No.
3 Tahun 2009 junclo Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor I Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah

Agung Nomor I Tahun 1980 yang Disempurnakan, yang

menyatakan bahwa:

"Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-

surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada

waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".

Bukti baru (novum) adalah bukti surat yang isinya
memuat suatu fakta yang sudah terdapat/sudah ada pada

saat pemeriksaan perkara q quo

perkara a quo

sudah ada dalam bukti surat tersebut belum diajukan dan

diperiksa, atau belum terungkap dalam persidangan ketika
perkara diperiksa, melainkan baru diketahui/ditemukan

setelah perkara diputus, dan apabila diajukan, diperiksa dan

dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan

akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir
karena sifatnya sangat menentukan.

Dalam sejarahnya, keteledoran pembuat undang-

undang dalam menyusun hukum acara perdata telah membuat

Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat-surat edaran

sendiri. Kelalaian tersebut sekaligus menjelaskan, mengapa
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peraturan Peninjauan Kembali yang terkait hukum acara ini
justru menjadi peraturan tentang organisasi peradilan, serta

bukan dalam ketentuan tersendiri mengenai hukum acara,

kecuali untuk masalah pidana.

Dalam praktik beracara di pengadilan, sekalipun

ditentukan bahwa upaya peninjuan kembali hanya dapat

diajukan I (satu) kali namun ternyata pihak yang merasa

dirugikan atau belum puas terhadap putusan peninjuan

kembali yang telah dia ajukan seringkali kembali mengajukan

upaya peninjauan kembali yang kedua kali (peninjauan

kembali kedua kali) atau pihak yang merasa dirugikan atas

putusan peninj auan kembali, melakukan peninj auan kembal i

atas peninjauan kembali.

Sekedar untuk diketahui berikut ini dapat ditelusuri

kembali fungsi legislative Mahkamah Agung terkait

masalah Peninjauan Kembali ini. Pertama, pada tahun 1967

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 1967, sebagai reaksi terhadap

dibukanya mekanisme Peninjauan Kembali oleh Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1965, batrkan dengan isi yang nyata-nyata menolak

pemberlakuan instrument Peninjauan Kembali tersebut.

Kemudian muncul Peraturan Mahkamah Agung Nomor I

Tahun 1969 yang memuat ketentuan mengenai Peninjauan

Kembali untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik

lndonesia, karena tetap tak ada sinyal dari pembuat undang-

undang untuk mengambil inisiatif untuk mengatur.

Selanjutnya, ini diikuti keluamya Surat Edaran



Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1969 dimana
Mahkamah Agung sendiri menunda keberlakuan peraturan

Mahkamah Agung Nomor I Tahun 1969, antara lain akibat
belum tercapainya kesepakatan dengan Menteri Kehakiman
mengenai pengaturan biaya perkara perdata ketika itu.
Terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun
1976 yang mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 1971, yang merupakan reaksi atas keluarnya
Undang-Undang Nomor l4 Tahun 1970 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dimana pembuat undang-undang lagi-lagi tidak
segera melanjutkan dengan penyusunan ketentuan hukum
acara,sehingga mengakibatkan terbengkalainya permohonan
Peninjauan Kembali yang telah diajukan ketika itu.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor I
Tahun 1980, MahkamahAgung kembali mengambil inisiatif
menghidupkan kembali peraturan tentang peninjauan

Kembali. Bagaimanapun, pengaturan mengenai Peninjauan
Kembali seperti sudah menjadi materi yanglazimnya cukup
diatur di dalam peraturan atau surat edaran Mahkamah
Agung, seperti Peraturan Mahkamah agung Nomor 3 Tahun

2002, Surat Edaran MahkamahAgungNomor l0 Thhun 2009,
atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012.
Dari perjalanan pengaturan ini, kita akan mendapati bahwa
pembatasan Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu

kali bukan merupakan kebijakan pembuat undang-undang,
namun sepertinya lebih merupakan reaksi dari Mahkamah
Agung dalam menghadapi potensi banyaknya permohonan

seperti itu.

Dalam Surat Edaran Nomor l0 Tahun 2009 tentang
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Peninjauan Kembali, mengandung 2 (dua) hal pokok.

Pertarna, apabila suatu perkara diajukan peninjauan kembali

yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat

Pertama menyatakan tidak dapat menerima dan berkas

perkaranyatidak perlu dikirim ke MatrkamahAgung. Kedua,

apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih

putusan peninj auan kembali yang bertentangan satu sama I ain

baik dalam perkara perdata maupun pidana, dan diantaranya

ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali, agar

permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan

berkas perkaranya tetap dikirimkan ke MahkamahAgung-

Menjadi persoalan yaitu bagaimana apabila Putusan

Peninj auanKembali yangi ustrusalatr, kelirudalammengambi I

Putusan, atau alasan- alasan mengaj ukan Peninj auan Kembal i

tidak seperti yang ditentukan oleh peraturan perundangan-

undangan, apakah pihak yang dirugikan dapat mengajukan

Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali. Oleh karena

itu penelitian ini bermaksud untuk mencari dan menemukan

prosedur peninjauan kembali yang sesuai dengan teori dan

peraturan perundang-undangan dalam hukum acara perdata

di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut

di atas, maka pada buku ini akan membahas mengenai:

l. Prosedur pengajuan Peninjauan Kembali sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dan putusan Mahkamah

Agung.

2. Dasar pengajuan Peninjuan Kembali yang diajukan

lebih dari satu kali atau pengajuan peninjauan kembali

terhadap peninj auan kembali.
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Tim peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi
advokat dan masyarakat yang membutuhkan akses keadilan.
Selain itu, tulisan ini dapat dimanfaatkan oleh pengadilan
dalam memproses dan memeriksa permohonan pengajuan
Peninjuan Kembali dalam perkara perdata.

1.2 Tinjauan Pustaka

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa
yang berwenang menegakan hukum materiil dalam hal
apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.
Hukum acara perdata secara umum yaitu peraturan hukum
yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata
melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan,
di laksanakanya gugatan, sampai pelaksanaan putusan hakim.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata ialah
rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang
harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara

bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain
untuk melaksanakan berjalanya peraturan hukum perdata.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil,
yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur
cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukrrm
perdata materiil.T

Hukum acara perdata menurut Sudikno
Mertokusumo
Retnorvulan Sutantio dan lskandar oeripkartarvinara. Hukum Acara perdata

dalam Tbori dan Praktek, Cetakan ke sebelas. Mandar Ma.iu, Bandung,2OO9,h.
t-2.

7
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bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata

materiil dengan perantara hakim.s

adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana

czuanya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Hukum acara perdata yarlg mengatur bagaimana caranya

mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan

pelaksanaan dari pada putusanya. Tuntutan hak dalam hal

ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperolah

perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk

mencegah "eigenrichling" atau tindakan menghakimi

sendiri.e

Apabila dalam hubungan hukum dalam masyarakat,

ada yang melakukan pelanggaran terhadap norrna atau

kaedah hukum perdata sebagaimaana ditentukan dalam

hukum materiill, misalnya pelanggaran hubungan

kontraktual dimana penjual tidak menyerahkan barang yang

telah dibayarkan harganya, yang tentunya mengakibatkan

kerugian kepada pihak pembeli. Maka untuk memulihkan

kerugian yang dideritapembeli tersebut, maka hukum materiil

yang telah dilanggar harus dipertatrankan atau ditegakkan

dengan menggunakzuc sarana hukum acara perdata. Jadi

pembeli yang haknya dirugikan karena pelanggaran terhadap

kewajiban pembeli tersebut, tidak boleh memulihkan hak

perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus

melalui ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan

8 Sudikno Mertokusumo, HukunrAcara Perdala Indonesia, Cetakan ke lima" Uni-
versitas Atma Jay4 Yogyakartu 2010, h.2-3.

9 lbid.
I
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peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar
biasa, dan dapat diajukan hanya satu kali. Pada prinsipnya,

permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau

menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, karena

peninjauan kembali lebih merupakan suatu upaya hukum

istimewa. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar
biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau

kekeliruan putusan pengadilan tingkat yang lebih rendah

oleh pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau

kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari

kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut,

maka undang-undang memberikan kesempatan dan sarana

bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesua

dengan tahapan hukum acarayang berlaku.

Putusan yang mengabulkan permohonan Peninjauan

Kembali menggunakan sebutan "mengadili kembali" berbeda

dengan kasasi yang menyebutkan "mengadili". Sebutan

"mengadili kembali" menunjukan bahwa pada pemeriksaan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung bertindak sebagai

judex .factie bukan semata-mata sebagai judex juris.
Dengan demikian pada pemeriksaan Peninjauan Kembali,

majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta disamping

memeriksa penerapan hukum. Selain itu pemahaman seolah-

oleh pranata peninjauan kembali tidak mempertimbangkan

dasar keadilan melainkan semata-mata normatifjuga kurang

tepat.

Pranata Peninjauan Kembali adalah upaya hukum

luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan

I
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hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial,

putusan mempunyai hukum tetap mengandung makna

bahwa perkara telah selesai. Apabila ada koreksi terhadap

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

secara hakiki bukan merupakan fenomena yuridis yang

menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang

timbul akibat putusan yang telatr mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka

tidak salah apabila dalam putusan Peninjauan Kembali

mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetaP.

Ketatnya persyaratan untuk permohonan Peninjaun

Kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap

pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu

Peninjauan Kembali berorientasi pada tuntutan keadilan-

Putusan hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari

kekhilafan hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah

Agung dalam peradilan Peninjauan Kembali adalah untuk

mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan

yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan

kekhilafan hakim. OIeh karena itu walaupun Peninjauan

Kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan

pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah keadilan bagi

para pencari keadilan. Disinilah letak persamaan antara

Peninjauan Kembali dan grasi yaitu sama-sama demi

keadilan. Perbedaannya terletak pada apabila Peninjauan

Kembali semata-mata dilakukan berdasarkan syarat

dan pertimbangan hukum yaitu sebagai suatu bentuk

"mengadili kembali", pemeriksaan Peninjauan Kembali
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berwenang mengadili fakta, maka tidak demikian halnya
dalam grasi karena grasi tidak selalu memerlukan syarat

dan pertimbangan hukum. Presiden sebagai pemegang

hak konstitusional (hak prerogatif) dengan alasan-alasan

tertentu dapat menggunakan segala pertimbangan seperti

pertimbangan rasa keadilan atau kemanusiaan sebagai dasar

menerima atau menolak permohonan grasi.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Pendekatan Masalah

Buku ini ditulis berdasarkan suatu penelitian hukum
dimana digunakan untuk menelaah pengaturan permohonan

Peninjauan Kembali dalam perkara perdata. Pendekatan

konsep dan pendekatan kasus digunakan untuk menemukan

prosedur Peninjauan Kentbali yang dibenarkan peraturan

perun{ang-undangan dan sesuai dengan rasa keadilan para

pencari keadilan.

1.3.2 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang ketiga metode pendekatan

tersebut, dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum
yang tersedia. Bahan hukum dibedakan antara bahan hukum
primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan hukum acara perdata, khususnya terkait
upaya Peninjauan Kembali. Sedangkan bahan hukum
sekunder terdiri atas hasil penelitian di bidang hukum yang

terkait dengan topik penelitian, pendapat sarjana, dan buku

buku hukum serta jumal-jurnal hukum yang membahas

hukum acara perdata. Bahan-bahan hukum tersebut dicari
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di Perpusatakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Perpustakaan

Universitas Airlangga dan Koleksi Khusus Fakultas

Hukum Universitas Airlangga. Untuk melengkapinya akan

dilengkapi dengan yurisprudensi di Mahkamah Agung

Republik Indonesia di Jakarta.

1.3.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan

menggunakan metode snow ball

metode sistem kartu (card system). Prosedur pengumpulan

batran hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi

dan kategorisasi bahan hukum primer dan sekunder

berdasarkan rumusan masalah penelitian. Bahan hukum yang

berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan

studi pendekatan konseptual (conceptual approach)

dan pendekatan kasus (case approoch). Metode tersebut

dilakukan dengan menganalisis topik bahasan yang sesuai

dengan pokok permasalahan.

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

telah terkumpul melalui inventarisasi tersebut, kemudian

dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan konsep

(conceptual approach) untuk memperoleh pengetahuan

yang mendasar dari bahan hukum tersebut dikaitkan dengan

teori-teori yang ada. Setelah itu, bahan hukum yang telah

diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis, dikaji, dan



dipelajari dengan membandingkan dengan doktrin, teori
dan prinsip hukum yang dikemukakan para ahli, yang pada
akhirnya dianalisis secara normatif dengan memberikan
argumentasi hukum.
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PROSEDUR PEI\TINJAUAI\I KEMBALI
SESUAI DENGAII KETENTUAN

PERUNDAI\IG.UNDAI\IGAI\ DAI\[ PUTUSAN
MAI{KAMAHAGUNG

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa

yang berwenang menegakan hukum materiil dalam hal

apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.

Hukum acara perdata secara umum yaitu peraturan hukum

yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata

melalui hakim ( di pengadilan ) sejak diajukan gugatan,

dilaksanakanya gugatan, sampai pelaksanaan putusan hakim.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata ialah

rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang

harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara

bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain

untuk melaksanakan berjalanya peraturan hukum perdata.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil,

yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur

cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban perdata sebagaimana yaurtg diatur dalam hukum

perdata materiil.ro

Hukum acara perdata menur-ut Sudikno

Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur

bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata

l0 Retnou'ulan Sutarrtio dan lskandar Oeripkartaw'inala, Hukunt Acuru Penlrtttt
dalant Tbori dan Prakrek, Cetakan ke sebelas, Mandar Maju, Bandurrg. 2009, lt

t-2.



materiil dengan perantara hakim.rr

adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana

caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.
Hukum acara perdata yang mengatur bagaimana caftmya

mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan
pelaksanaan dari pada putusanya. Tuntutan hak dalam hal
ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperolah
perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk
mencegah "eigenrichting" atau tindakan menghakimi
sendiri.r2

Apabila dalam hubungan hukum dalam masyarakat,

ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma atau

kaedah hukum perdata sebagaimaana ditentukan dalam

hukum materiill, misalnya pelanggaran hubungan

kontraktual dimana penjual tidak menyerahkan barang yang

telah dibayarkan harganya, yang' tentunya mengakibatkan
kerugian kepada pihak pembeli. Maka untuk memulihkan
kerugian yang diderita pembeli tersebut, maka hukum materiil
yang telah dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan
dengan menggunakan sarana hukum acara perdata. Jadi

pembeli yang haknya dirugikan karena pelanggaran terhadap

kewajiban pembeli tersebut, tidak boleh memulihkan hak
perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus

melalui ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan

peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar

ll Srrdikno Mertokusumo. Hukunt Acaro Perdala Indonesia, Cetakan ke lim4 Uni-
versitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2010, h. 2-3.

t2 lbid.

20 Kriterio Novum Sebogoi Dosor PK Terhodop PK Edisi 7 Th. 2O1S Korokteristik Novum Sebogoi Londoson PKTerhodop PK Edisi 7 Th' 2O75 21

biasa, dan dapat diajukan hanya satu kali' Pada prinsipnya'

permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau

menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan' karena

peninjauan kembali lebih merupakan suatu upaya hukum

istimewa. Peninjauan Kembali merupakan uPaya hukum luar

biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau

kekeliruan putusan pengadilan tingkat yang lebih rendah

oleh pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau

kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara' Menyadari

kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut'

maka undang-undang memberikan kesempatan dan sarana

bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesua

dengan tahapan hukum acara yarrg berlaku'

Putusan yang mengabulkan permohonan Peninj auan

Kembali menggunakan sebutan "mengadili kembali"

berbeda dengan kasasi yang menyebutkan "mengadili

sendiri". Sebutan "mengadili kembali" menunjukan bahwa

pada pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

bertindak sebagai judex factie bukan semata-mata sebagai

judexiuris. Dengan demikian pada pemeriksaan Peninjauan

Kembali, majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta

disamping memeriksa penerapan hukum' Selain itu

pemahaman seolah-oleh pranata peninjauan kembali tidak

mempertimbangkan dasar keadilan melainkan semata-mata

normatif juga kurang tePat.

Dalam hukum acara yang diatur dalam RV' untuk

memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dibuka

kemungkinan untuk membuka kembali perkara yang



sudah diputus oleh Pengadilan dan putusan tersebut sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk perkara pidana
hal itu diatur dalam ,,Reglement op de Stafioerdering!,
(disingkat SV), yaitu hukum acara pidana yang dahulu
berlaku bagi golongan Eropa, yanE sekarang sudah tidak
berlaku lagi. Peninjauan kembali dalam perkara pidana
disebut "herziening". Dewasa ini peninjauan kembali
dalam perkara pidana diatur dalan pasal263 dan seterusnya
Kitab Undang-Undang HukumAcara pidana, yaitu Undang_
Undang No. 8 tahun 1981.

Untuk perkara perdata, peninjauan kembali
semula diatur dalam "Reglement op de Burgerllijke
Rechtsvordering" singkat RV), yaitu hukum acara perdata
yang dahulu berlaku bagi golongan Eropa. peninjauan

kembali ini disebut "Request Civiel, dan diatur dalam pasal

385 dan seterusnya. Meskipun dilam HIR tidak terdapat
suatu peraturan tentang peninjauan kembali, baik untuk
perkara pidana, maupun untuk perkara perdata, namun dalam
praktek sejak lama request civiel
berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
RV. Hal itu dilakukan dengan mempergunakan kesempatan
yang diberikan oleh Pasal 393 HIR dimana, apabila praktek
melnang benar membutuhkan untuk kota-kota besar seperti
Jakarta, Semarang dan Surabaya dapat dipakai bentuk_bentuk
acara lain daripada yang dikenal dalam HIR. kesempatan
yang diberikan oleh pasal 393 HIR dipakai dengan leluasa,
sehingga di samping peninjauan kembali yang dalam RV
disebut Request Civiel,juga lembaga-lembaga lainnya yang
tidak dikenal dalam HIR, akan tetapi diatur dalam RV seperti
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"penj aminan" (vr ijw ar ing), "penggabungan" (vo e ging) dan

"pencampur arr" (interventie) jugadapat dipergunakan-

Dalam perundang-undang nasional, istilah

peninjauan kembali disebut dalam Pasal 15 Undang-

Undang No. 19 Tahun 1964, tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Terhadap

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali,

hanya apabi la terdapat hal-hal atau keadaan, y ang ditentukan

dengan Undang-undang".

Istilah peninjauan kembali juga dipakai dalam Pasal

3l Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, tentang Pengadilan

Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah

Agung, yang berbunyi: "Terhadap putusan Pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan

peninjauan kembali kepada MahkamahAgung sesuai dengan

ketentuan yang diatur dengan undang-undang".

Dengan maksud untuk memberi petunjuk kepada

para Hakim mengenai lembaga Peninjauan Kembali

ini, Mahkamah Agung pada tanggal 29 September 1967

mengeluarkan Surat Edaran No. 6/1967, yang menyatakan:

"Meskipun dalam Pasal l5 Undang-Undang No. l9 Tahun

1964 dan Pasal 3l Undang-Undang No. l3Tahun 1965,

sudah dicantumkan bahwa terhadap suatu putusan yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat

dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,

nEunun karena undang-undang yang menentukan hal-hal

atau keadaan yang memungkinkan hal itu sebagaimana

dimaksud dalam masing-masing undang-undang tersebut



(begitu pula syarat-syarat formilnya) hingga kini belum ada,

maka permohonan tersebut di atas seharusnya dinyatakan
"tidak diterima" (apabila permohonan diajukan kepada

Mahkamah Agung) atau Pengadilan Negeri menyatakan

"tidak berwenang" (apabila permohonan diajukan kepada

Pengadilan Negeri)".

S elanj utnya dengan Peraturan Mahkamah Agung No.
I tahun 7969,tanggal 19 Juli 1969, Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 6/1967 tersebut di atas dicabut, dan Mahkamah

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. I
tahun 1969, yang terdiri dari 8 (delapan) pasal. Meskipun
dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan, bahwa

Peraturantersebut berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan,
yaitu pada tanggal l9 Juli 1969, namun melalui Surat Edaran

No. l8 tahun 1969, Mahkamah Agung menyatakan bahwa

Peraturan Mahkamah Agung No. I tahun 1969, belum

dapat dilaksanakan, karena masih memerlukan peraturan

pelaksanaan lebih lanjut.

Sementara itu Undang-Undang No. 19 tahun 1964

sudah tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang

No. 14 lahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. Lembaga Peninjauan Kembali
yang semula diatur dalam Pasal l5 Undang-Undang No. l9
tahun 1964, diatur kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang

No. l4 tahun 1970, yang berbunyi: "Apabila terdapat hal-
hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang,

terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan

kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata
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dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

Berdasarkan ketentuan tetsebut di atas, Mahkamah

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1

tahun 1971, dan mencabut kembali Peraturan Mahkamah

Agung No. I tahun 1969, beserta Surat Edaran No. l8 tahun

1969. Mahkamah Agung memerintahkan agar perrnohonan

Peninjauan Kembali yang dialamatkan kepada Mahkamah

Agung berdasarkan Peraturan Matrkamah Agung No. I
tatrun 1969, yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 18 tahun 1969 telah ciitahan di kepaniteraan

Pengadilan-Pengadilan Negeri, supaya pemohonnya

dipanggil dan diberitahukan, bahwa sekedar mengenai

putusan Perdata mereka dapat mengajukan gugatan requesl

civiel
peraturan "Burgerliike Rechtsvoerdering". Peraturan

Mahkamah Agung No. I Tahun 1971, tanggal 30 Nopember

1971 ini, dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

l97O,tanggal31 Juli 1976, kemudian dicabut kembali.

Pada tanggal 1 Desember 1980, Mahkamah Agung

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No - I tahun I 98 0,

tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, baik untuk perkara perdata, maupun

perkara pidana. Setelah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku.

Maka dengan Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun

1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. I tahun 1980

yang disempurnakan, Mahkamah Agung mencabut kembali

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tanggal I

Desember 1980, sepanjang mengenai Peninjauan Kembali



putusan perkara pidana, yang selanjutnya diatur oleh Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, mengatur lembaga peninjauan kembali
secara terarah dan lengkap. Dengan demikian, maka dewasa

ini ketentuan yang berlaku untuk peninjauan kembali khusus
untuk perkara perdata adalah Pasal 66 Undang-Undang
Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 dan seterusnya,

sedangkan untuk perkara pidana tetap berlaku peraturan
yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun l98l .

Dalam Pasal 28 (l)c Undang-undang No. l5 tahun
1985 dinyatakan, bahwa Mahkamah Agung bertugas dan

berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan
kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Selanjutnya lembaga peninjauan

kembali diatur dalam Pasal 66 sampai dengan pasal76.
Pasal 66 (l) menyatakan, bahwa permohonan

peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja,

dan dalam Pasal 66 (3) dinyatakan, bahwa permohonan

peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus.
Setelah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dafat
diajukan sekali lagi. Dalam pasal 66 (2) dinyatakan, bahwa
permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan

atau menghenti-kan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Mengenai hal ini peiiu dikemukakan, bahwa dalam hal
putusan terhadapnya dimohonkan peninjauan kembali jelas-
jelas salah dan pasti akan dibatalkan, maka adalah sangat

bijaksana apabila pelaksanaan putusan yang jelas salah itu,
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ditangguhkan. Mahkamah Agung yang akan memerintahkan

penangguhan tersebut. APa gunanya pelaksanaan putusan

dilakukan, apabila putusan tersebutjelas salah' Suatu contoh

konkrit adalah sehubungan dengan putusan kasasi kasus

Kedung Ombo, yang oleh karena terhadapnya diajukan

permohonan peninjauan kembali, maka pelaksanaannya

ditangguhkan.

Oleh karena permohonan peninjauan kembali hanya

dapat diajukan satu kali saja, maka hendaknya apabila

diajukan permohonan, surat permohonannya disusun secara

jelas dan lengkap, dan hendaknyajangan dibuat ala kadarnya

saja. Kemukakanlah dasar alasannya yang benar-benar

tepat, Sehingga benar-benar dapat dipakai sebagai alasan

peninjauan kembali. Adalah lebih baik menunggu, daripada

tergesa-gesa menyusun permohonan peninjauan kembali

dengan alasan yang kurang mantap. Harus diingat, bahwa

seandainya, oleh karena permohonan peninjauan kembali

dicabut, maka hal itu adalah fatal. Permohonan peninjauan

kembali terhadap putusan lersebut tidak dapat diajukan

untuk kedua kalinya.

Untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak

mengajukan permohonan peninjauan kembali, dapat dilihat

dalam Pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut:

"Perntohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh

para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang

wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu".

Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon

meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan

oleh ahli warisnya. Dari ketentuan Pasal 68 tersebut jelas



nampak, bahwa pihak ketiga yaitu orang yang semula bukan

merupakan pihak daiam perkara perdata yang putusannya

berkekuatan hukum tetap, dengan alasan apapun tidak dapat

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

putusan tersebut.

2.1 Alasan yang Menjadi Dasar PK terhadap Putusan

Perkara Perdata yang Telah Memperoleh Kekuatan
Hukum

Dalam pasal 67 dinyatakan, bahwa permohonan

peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah

memperoleh kekuatan hukum

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan

atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah

perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti
yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat

bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara

diperiksa tidak dapat diketemukan;

c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut

atau lebih daripada yang dituntut;

d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum

diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu

soal yang sama. atas dasar yang sama oleh Pengadilan

yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan

yang bertentangan satu dengan yang lain;
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t. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan

hakim atau suatu kekeliruan yang nyata'

ad a. Jadi putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu

muslihat pihak lawan yang diketahui oleh pemohon

setelah perkara tersebut diputus' akan tetapi seandai-

nya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan

sudah diketahui sewaktu perkara sedang diperiksa di

Pengadilan Negeri, maka hal itu tidak bisa diajukan

sebagai alasan peninjauan kembali' Selain itu putusan

didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat itu,

dengan lain perkataan, Pengadilan tidak akan memutus

perkara seperti itu apabila pihak yang bersangkutan

tidak berbohong atau tidak menggunakan tipu muslihat'

Contoh konkrit: A menggugat B, oleh karena tanah

milik A yang digadaikan l0 tahun yang lalu kepada B

tidak dikembalikan, meskipun beberapa kali diminta

agar dikembalikan kepada A tanpa uang tebusan' B

yang merasa bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya

yang diperoleh dari ayahnya sebagai warisan menolak

permintaan A. Untuk membuktikan bahwa tanah

tersebut adalah miliknya, A mengajukan surat bukti

sertifikat tanah tersebut, yang tercatat atasnamanya'

Atas dasar itu, A menzrng, juga oleh karena saksi-saksi

menerangkan, bahwa mereka menyaksikan sewaktu

tanah tersebut digadaikan kepada ayah B, yang wafat

3 tahun yang lalu.

Setelah perkara itu diputus dan putusannya telah

berkekuatan hukum tetap, A dihukum oleh karena ia



ad b.

memalsukan sertifikat tanah orang lain. Karena adanya

kejahatan ini, dimana stempel-stempel palsu diajukan

sebagai alat bukti, maka terungkap bahwa sertifikat
tanah yang diajukan sebagai bukti dalam perkara antara

A dan B, juga ternyata palsu. Sehubungan dengan

pemalsuan serfitikat tanah rnilik almarhum ayah B
tersebut, B mengajukan perkara pidana, dan A atas

perbuatannya itu dihukum sekali lagi. Putusan tersebut

telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar putusan

Hakim pidana ini, B mengajukan peninjauan kembali.

Sesungguhnya lebih mudah, apabila putusan yang salah

itu didasarkan atas bukti yang kemudian oleh Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut

dinyatakan palsu. Mengenai hal ini sebaiknya pemohon

peninjauan kembali yang hendak mengajukan alasan

tersebut harus berhati-hati untuk menunggu terlebih

dahulu sampai putusan yang menyatakan bahwa

bukti yang dipakai sebagai dasar putusan perkara

perdata yang dimohon agar ditinjau kembali, sudah

berkekuatan hukurn tetap. Sebab tenggang waktu
180 (seratus delapan puluh) hari baru dihitung sejak

putusan Hakim pidana yang memperoleh kekuatan

hukum tetap telah diberitahukan kepada para pihak

yang berperkara (baca Pasal 69).

Dalam hal pemohon peninjauan kembali baru

menemukan surat bukti tersebut setelah perkara

diputus, hendaknya berhati-hati. Jangan setelah surat

bukti diketemukan, lalu cepat-cepat mengajukan

permohonan peninjauan kembali. Waktu untuk
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menyusun dan mengajukan permohonan kembali

masih lama. Perlu diperhatikan betul isi ketentuan

Pasal 69 (b), yaitu hari dan tanggal diketemukannya

surat tersebut harusdinyatakan di bawah sumpah dan

disahkan oteh pejabat yang berwenang. Jadi, jangan

tergesa-gesa, pergi terlebih dahulu ke kantor Kecamatan

untuk menghadap Bapak Camat atau datang ke kantor

Pengadilan Negeri menghadap Panitera dan jelaskan

kepada beliau mengenai telah diketemukannya surat

bukti itu.

Contoh konkrit: Amenggugat B agar B mengembalikan

sebidang tanah yang dipinjam olehnya. B menolaknya

dengan menyatakan bahwa A telah menjual tanah

itu kepada ayah B. Sayang bahwa B tidak dapat

membuktikan hal itu, meskipun B tahu bahwa pada

waktu jual-beli terjadi, telah dibuat akta di bawah

tangan di hadapan Pejabat Desa. Ayah B dan saksi-

saksi semua sudah wafat, jadi B kalah sampai tingkat

kasasi. Putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Pada

suatu hari pohon kelapa yang ada di depan rumah

almarhum ayah B tumbang, ternyata bahwa surat jual-

beli yang dahulu dicari disimpan oleh almarhum ayah

B pada sebuah bambu yang disimpan di pohon kelapa

yang tumbang itu. Perihal diketemukannya surat jual-

beli setelah pohon kelapa tumbang, harus dikuatkan

dengan sumpah yang dilakukan di hadapan Camat.

ad c. Putusan yang berkekuatan hukum tetap telah

mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau telah

mengabulkan lebih daripada yang dituntut- Contoh



ii
'I

konkrit: Dalam kasus pembebasan tanah waduk
Kedung Ombo. Kerugian immateriil yang dikabulkan
oleh Mahkamah Agung dalam taraf kasasi sebesar 2
milyar rapiah telah tidak dituntut oleh para penggugat
dalam petitum surat gugatnya, juga Mahkamah Agung
telah mengabulkan lebih darip ada yang dituntut. para
penggugat hanya menuntut ganti_rugi sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m2

bangunan, ternyata Mahkamah Agung mengabulkan
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per
m2

Mahkamah Agung tanggal 28 Juli 1993 No. 2263 Kl
Pdl/1991, termuat dalam Majalah Variaperadilan
Tahun IX No. 108 September l994,halaman 20_g5).

Jelas putusan Mahkamah Agung dalam taraf kasasi itu
melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal l7g (3)
HIR yang berbunyi: ..Ia dilarang menjatuhkan putusan
atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih
dari apa yang dituntut', (lihat putusan Mahkamah
Agung tanggal 29 Oktober 1994 No. 6i}pK/Pdt/lgg4,
termuat dalam Majalah Varia peradilan, Tahun X No.
I l2 Januari 1995, halaman 14-26).

ad d. Rupanya Hakim yang memutus perkara tersebut, dan
putusannya te lah berkekuatan hukum tetap, kurang tel iti,
sehingga salah satu bagian dari tuntutan belum diputus
tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. Kejadian
semacam ini dalam praktek jarang terjadi. Apabila
putusan tersebut adalah putusan pengadilan Negeri
atau putusan Pengadilan Tinggi, maka sudah barang
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tentu pihak yang bersangkutan telah menge-mukakan

hal itu dalam memori banding atau memori kasasinya.

Bisa juga terjadi, bahwa dalam memori banding atau

memori kasasinya hal itu sudah dikemukakan' ntunun

oleh karena permohonan banding atau permohonan

kasasi secara terlambat diajukan dan telah dinyatakan

tidak dapat diterima maka putusan yang bersangkutan

belum diperbaiki. Oleh karena putusan tersebut sudah

berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan

tersebut masih dapat diajukan permohonan peninjauan

kembali.

ad e. Contoh konkritnya: Dalam putusan yang sudah

berkekuatan hukum tetap, tanah dan rumah sengketa

dinyatakan sebagai warisan yang belum dibagi yang

jatuh pada penggugat dan tergugat sebagai ahliwaris

almarhum, sedangkan dalam putusan yang lain yang

juga sudah berkekuatan hukum tetap, tanah dan

bangunan rumah yang sama dinyatakan sebagai milik
penggugat dan bahwa keberadaan tergugat di rumah

sengketa tersebut adalah sebagai penyewa.'

ad f. Contoh konkrit: Permohonan kasasi telah diajukan oleh

pemohon secara terlambat, seharusnya dinyatakantidak

dapat diterima, namun secara khilaf atau keliru Hakim

menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan

gugatan.

Selanjutnya dalam Pasal 69 diatur tenggang waktu

untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pasal

tersebut menyatakan, bahwa permohonan peninjauan



kembali yang diajukan berdasarkan alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 harus diajukan dalam tenggang

waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

(a) yang tersebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan

atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana

memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah

diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

(b) yang disebut pada huruf b sejak diketemukan surat-surat

bukti, yang hari serta tanggal diketemukannya harus

dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat

yang berwenang;

(c) yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan mem-

peroleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan

kepada para pihak yang berperkara.

Pasal 70 menyatakan sebagai berikut:

(a) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon

kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan

Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama

dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.

(b) Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan

kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

(a) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon

secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya

alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan

dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang

memutus perkara dalam tingkat pertama.
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(b) Apabila pemohon tidak pandai menulis, maka ia

menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan

Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam

tingkat pertama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang akan membuat catatan tentang

permohonan tersebut.

Dari ketentuan Pasal 70 dan 71 tersebut, nampak

jelas bahwa permohonan peninjauan kembali harus diajukan

dengan surat yang disertai alasan yang sejelas-jelasnya, dan

sebelum dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

yang memutus perkara dalam tingkat pertama, pemohon

harus lebih dahulu membayar biaya perkara' Di samping

itu, kepada pemohon yang tidak dapat menulis (huruf latin)'

dibuka kemungkinan untuk mengajukan permohonannya

secara lisan kepada Ketua PengadilanNegeri, yang kemudian

akan membuat catatan tentang permohonan tersebut'

Pasal 72 (1) mewajibkan Panitera Pengadilan

Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama,

untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)

hari setelah diterimanya permohonan peninjauan kembali

memberikan atau mengirimkan salinan permohonan

peninjauan kembali kepada pihak lawan, dengan maksud:

a. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan

atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a

atau huruf b, agar pihak lawan mempunyai kesempatan

untuk mengaj ukan j awabannYa;

b. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan

atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c



sampai huruf f, agar dapat diketahui.

Sedang Pasal 72 (2) mengatur tenggang waktu
bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya, yang
adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya
salinan permohonan peninjauan kembali. Apabila
diajukan secara terlambat, maka jawaban pihak lawan

tidak akan dipertimbangkan, dengan lain perkataan, akan

dikesampingkan.

Meskipun dalam Pasal 72 (4) dinyatakan, bahwa
permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas

perkara beserta biayanya oleh Panitera harus dikirimkan
kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, namun dalam praktek

hal itu seringkali dilanggar oleh Panitera, dan pelanggaran

tersebut rupanya dibiarkan saja.

Dari Pasal 7l (l) nampak jelas, bahwa permohonan

peninjauan kembali yang diajukan secara tertulis
harusmenyebutkan secara sejelas-jelasnya alasan yang

dijadikan dasar permohonan itu. Apabila permohonan

tersebut masih kurang lengkap atau tidak jelas, hal itu tidak
dapat dilengkapi atau dijelaskan lebih lanjut, juga tidak
dengan surat-menyurat kepada Mahkamah Agung, justru,

oleh karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 72 (5) untuk permohonan peninjauan kembali tidak
diadakan surat-menyurat antara pemohon dan/atau pihak

lain, dengan Mahkamah Agung.

Dalam memeriksa dan mengadili permohonan

peninjauan kembaii dalam perkara perdata, maka:
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(l) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan

Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam

tingkat pertama atau Pengadilan Tingkat Banding untuk

melakukan pemeriksaan tambahan, atau minta tambahan

keterangan dan pertimbangan dari Pengadilan yang

bersangkutan.

(2) Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari

Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas

penyidikan, apabila diPerlukan.

(3) Pengadilan yang dimaksud ayat (l ), setelahmelaksanakan

perintah Mahkamah Agung tersebut, segera mengirimkan

berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan

sebagaimana dimaksudkan ayat (1), kepada Mahkamah

Agung.

Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan

putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan

kembali, diatur dalam Pasal '74, yang berbunyi sebagi

berikut:

(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan

peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan

putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut

dan selanjutnya memeriksa, serta memutus sendiri

perkaranya.

(2) MahkamahAgung akatr menolak permohonan peninjauan

kembali, yaitu dalam hal MalkamahAgung berpendapat

bahwa permohonan itu tidak beralasan.

Sebagai pedoman dalam pengajuan permohonan

Peninjauan Kembali dapat dilihat Buku II Pedoman Teknis



Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan

Perdata lJmum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2008, pada huruf (d) halaman l0 s/d 13

yang menentukan sebagai berikut :

2.2 P endaftaran Peninj auan Kem bali

l. Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perdata

sebagai petugas pada meja/loket pertama yang menerima

pendaftaran terhadap permohonan peninj auan kembali.

2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam

waktu 180 hari kalender, dalam hal :

a. Apabila putusan didasarkan kepada suatu kebohongan

atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah

perkaranya diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti
yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu,

adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat

atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan

hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak
yang berperkara.

b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat

bukti yang bersifat menentukan yang ada pada waktu
perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak

ditemukannya surat-surat bukti yang hari serta tanggal

ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut

atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai

suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
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dipertimbangkan sebab-sebabnya dan apabila arfiara

pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang

sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang

sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan

yang bertentangan satu dengan yang lain adalah sejak

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah

diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d.Apabiladalamsuatuputusanterdapatsuatukekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sejak

putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh

kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada

para pihak Yang berPerkara.

3. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui

tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara

tidak perlu dikirim ke MahkamahAgung dengan Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri. Apabila hari ke-14 jatuh pada

hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-

14 jatuh pada hari kerja berikutnya.

4. Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam

SKUM terdiri dari :

a. Biaya perkara peninjauan kembali yang telah

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung'

b. Biaya Pengiriman uang.

c. Biaya pengiriman berkas.

d. Biaya pemberitahuan (BP), berupa :

BP pernYataan PK dan alasan PK'

BP penyampaian salinan putusan kepada

Pemohon PK.



BP amar putusan kepada termohon pK.

5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam
rangkap tiga :

a. Lembar pertama untuk Pemohon.

b. Lembar kedua untuk kasir.

c. Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas
permohonan.

6. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan
agar membayar uang panjar yang tercantum dalam
SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.

7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran,

menandatangani dan membubuhkan cap stempel
lunas pada SKUM.

8. Permohonan PK dapat diterima apabila panjar yang
ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah
dibayar lunar.

9. Pemegang kas kemudian membubukan uang panjar
biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM
pada bukujurnal keuangan perkara.

l0.Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah
dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga
wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali
yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat
permohonan peninjauan kembali tersebut dalam
register induk perkara perdata dan register peninjauan
kembali.

I l. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, panitera
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wajib memberitahukan tentang permohonan PK

kepada pihak lawannya dengan memberikan/

mengirimkan salinan permohonan peninjauan

kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak

lawan.

12. Jawabanltanggapan atas alasan peninjauan kembali

harus telah diterima kepaniteraan pengadilan

negeri selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan PK

disampaikan kepadanya.

13. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima

di kepaniteraan Pengadilan Negeri harus dibubuhi

hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas

surat j awaban tersebut.

14. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban

tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A
dan B harus dikirim ke MahkamahAgung.

15. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah

Agung supaya dikirim ke MahkamahAgung.

16. Pencabutan permohonan peninjauan kembali

diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui

Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh

pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh

kuasanya, harus diketahui oleh prinsipel.

17. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus

segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung

disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh

Panitera.
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PENINJAUAI\I KEMBALI SESUAI DENGAN

KETENTUAN PERUNDAI\IG-UNDANGAN

DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Pranata Peninjauan Kembali adalah upaya hukum

luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial'

putusan mempunyai hukurn tetap mengandung makna

bahwa perkara telah selesai' Apabila ada koreksi terhadap

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap'

secara hakiki bukan merupakan fenomena yuridis yang

menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang

timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut' Berdasarkan pandangan ini' maka

tidak salah apabila dalam putusan Peninjauan Kembali

mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetaP'

Ketatnya persyaratan untuk permohonan Peninjaun

Kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap

pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu

PeninjauanKembaliberorientasipadatuntutankeadilan.
Putusan hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari

kekhilafan hakirn secara manusiawi' Fungsi Mahkarnah

Agung dalam peradilan Peninjauan Kembali adalah untuk

mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan

yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan
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kekhilafan hakim. Oleh karena itu walaupun Peninjauan

Kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan

pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah keadilan bagi

para pencari keadilan. Disinilah letak persamaan antara

Peninjauan Kembali dan grasi yaitu sama-sama demi

keadilan. Perbedaannya terletak pada apabila Peninjauan

Kembali semata-mata dilakukan berdasarkan syarat

dan pertimbangan hukum yaitu sebagai suatu bentuk

"mengadili kembali", pemeriksaan Peninjauan Kembali

berwenang mengadili fakta, maka tidak demikian halnya

dalam grasi karena grasi tidak selalu memerlukan syarat

dan p6rtimbangan hukum. Presiden sebagai pemegang

hak konstitusional (hak prerogatif) dengan alasan-alasan

tertentu dapat menggunakan segala pertimbangan seperti

pertimbangan rasa keadilan atau kemanusiaan sebagai dasar

menerima atau menolak permohonan grasi.

Mahkamah Agung adakalanya dalam putusan PK
justru salah dalam menjatuhkan putusan sehingga hal ini
sangat mencederai keadilan dan tentunya sangat merugikan

para pencari keadilan. Salah satu putusan PK yang menurut

penulis tidak mencerminkan rasa keadilan yaitu Putusan

Mahkamah Agung Nomor 492 PK/PDT/2007 tanggal 26

Maret 2008 antara Soehartono (Pemohon PK) melawan P.T.

Alfa Retailindo (Termohon PK), yang membatalkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2197 K/PDT/20O2 tanggal 23

September 2004.iuncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor 59llPDTl200l/PT.SBY tanggal I I September 2001

juncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36l

PdI.G/2000/PN.SBY tanggal 2 1 Juni 2OOO.
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Penulis menyatakan bahwa putusan PK a quo tidak

memberikan rasa keadilan karena permohonan PK tersebut

tidak memenuhi alasan-alasan mengajukan PK sebagaimana

ditentukandalamPasal 67-77 UUNo. 14Tahun 1985, dengan

demikian dapat dikatakan cacat formiVcacat prosedur.

Balrwa pengertian bukti baru (novum)

diuraikan di atas adalah bukti surat yang isinya memuat

suatu fakta yang sudah terdapat/sudah ada pada saat sidang

pemeriksaan perkara a quo

perkara a quo

sudatr ada dalam bukti surat tersebut belum diajukan dan

diperiksa, atau belum terungkap dalam persidangan ketika

perkara diperiksa, melainkan baru diketahui/ditemukan

setelah perkara diputus, dan apabila diajukan, diperiksa dan

dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan

akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir

karena sifatnya sangat menentukan.

Bahwa kedua bukti surat yang diajukan sebagai

dasar untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

oleh pemohon sama sekali bukanlah merupakan bukti baru

(novum)

berlaku di Republik Indonesia, karena kedua bukti surat

tersebut bukan merupakan bukti surat yang sudah ada pada

saat sidang pemeriksaan tingkat pertama a quo

Selain itu kedua bukti baru (novum)

yang baru diketahui/ditemukan setelah perkara a quo

yang apabila diajukan, diperiksa dan dipertimbangkan oleh

pengadilan maka putusan pengadilan akan berlainan dengan

putusan pengadilan yang terakhir, melainkan bukti surat baru

!



(novum)

o quo

baru yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan
Peninjauan Kembali baru terbit setelah jatuhnya putusan
Kasasi oleh MahkamahAgung. Dan permohonan peninjauan

Kembali tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili pada tingkat peninjauan Kembali.

Peristiwa menarik kemudian terjadi, karena
pemohon Peninjauan Kembali perkara a quo
berdasarkan bukti baru (novum) telah dijatuhi putusan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang terah berkekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde/res judicata) pada
tingkat Kasasi karena pemohon peninjauan Kembali tidak
mengajukan Peninjauan Kembari pada perkara tersebut,
yang diputuskan telah terbukti secara sah dan menyankinkan
telah memenuhi tindak pidana yang diatur dalam ketentuan
Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, telah
memberikan keterangan palsu di atas sumpah atas bukti baru
(novum) sebagai dasar pengajuan peninjauan Kembali yang
kemudian dikabulkan oleh majelis peninjauan Kembali.

Atas dasar putusan Kasasi perkara pidana yang
menghukum pemohon Peninjaudn Kembali perkara perdata,
Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan
Peninjauan Kembali atas putusan peninjauan Kembari ke
Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor l0 Tahun 2009, dengan alasan bahwa ada
2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in
krqcht van gewijsde/res judicata) pidana dan perdata yang
saling bertentangan. Ketua pengadilan Negeri Surabaya

menerima bahwa diantara perkara tersebut ada putusan yang

saling bertentangan sehingga mengirimkan berkasnya ke

Matrkamah Agung, sebagaimana ditentukan dalam angka2

Surat Edaran MatrkamahAgung Nomor l0 Tahun 2009 yarg
berbunyi:

"Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau

lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan

satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata

maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang

diajukan permohonan peninjauan kembali agar

permohonan kembali tersebut diterima dan berkas

perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung".

Namun Mahkamah A gung meno I ak permohonan Peni nj auan

Kembali atas Peninjauan Kembali tersebut, dengan alasan

bahwa tidak terdapat putusan Permohonan Peninjauan

Kembali yang saling bertentangan,yang ada adalah putusan

Kasasi perkara Pidana yang bertentangan dengan putusan

Peninjauan Kembali perkara perdata. Lalu upaya hukum apa

yang dapat dilakukan oleh P.T. Alfa Retailindo tersebut?

Terkait syarat pengajuan peninjauan kembali, selain

SEMA Nomor l0 Tahun 2009 tersebut di atas, Mahkamah

Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan

Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA Nomor

7 Tahun 2014). SEMA ini dikeluarkan Mahkamah Agung

untuk menyikapi membanjirnya upaya peninjuan kembali

oleh para terpidana akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
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Republik lndonesia Nomor 34tPUU-XIl20l3 tanggal 6

Maret 2014 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) UU Nomor
8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945- Untuk itu Mahkamah Agung
dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

1. Memperhatikan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun
2009 juncto

sebagaimana diubah dengan IJU Nomor 5 Thhun 2004
dan perubahan kedua UU No.3 Tahun 2009;

2. Putusan MK No.34IPUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2Ol4
hanya menguji Pasal 268 ayat(3) UU No. 8 Tahun 1981,

tidak terkait UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA;
3. MA berpendapat PK hanya dapat diajukan satu kali;
4. Permohonan PK yang diajukan lebih dari satu kali pada

alasan yang diatur dalam SEMA l0 Tahun 2009 yaitu
apabila ada satu objek perkara terdapat 2 atau lebih
putusan PK yang saling bertentangan satu sama lain baik
perkara perdata maupun pidana;

5. Selain alasan tersebut diatas, ketua pengadilan pertama

agar menolak permohonan PK tersebut.

Dengan adanya SEMA tersebut, Mahkamah Agung
berpendirian bahwa permohonan peninjauan kembali
hanya dapat dilakukan satu kali. Terkait adanya pengajuan

permohonan peninjauan kembali yang kedua kali atau

pengajuan peninjauan kembali atas peninjauan kembali
tetap sebagaimana dipersyaratkan di dalam SEMA Nomor
1 0 Tahun 2009.

Suatu sengketa dapat saja tersebar di dalam beberapa

putusan yang terpisah, misalnya pembatasan Peninjauan

Kembali justru dapat menghalangi usaha menyelesaikan

sengketa secara tuntas. Seperti yang dicatat oleh Sebastian

Pompe, dalam perkara Yatim (1985) dan perkara Saputra

(1985), Mahkamah Agung pernah harus memutus suatu

perkara hingga 4 (empat) kali (sekali kasasi, dua kali

peninjauan kembali, dan sekali penetapan). Karena adanya

putusan-putusan yang saling bertentangan terkait suatu

sengketa yang sama, Mahkamah Agung mau tak mau harus

mengambil keputusan untuk kesekian kalinya, justru demi

menjamin kepastian hukum bagi para pihak.'3

Demikian pula permohonan Peninjauan Kembali

yang kedua kalinya diajukan (PK kedua) terhadap putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 4891

PK/Pdttz}ll, tanggal 8 Desember 2011, yang diajukan

berda.sarkan karena adanya 2 (dua) Putusan Peninjauan

Kembali yang saling bertentangan, padahal permohonan

Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang menjadi

dasar permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali,

masih dalam pemeriksaan, belum diputuskan' Hal ini

membuktikan bahwa inasih banyak kerancuan, perbedaan

perlakuan kepada para pencari keadilan dalam proses

pengajuan Peninjauan Kembali, baik persyaratannya

maupun prosedur pengaj uannYa.

diakses pada tanggal 3 Oktober 2014' pukul 1930 wib'
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3.1 Putusan Pengadilan yang Berkaitan dengan Upaya
Hukum PI(

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh
Putusan pengadilan yang berkaitan dengan upaya hukum
peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

1. Alasan Peninjauan Kembali:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1969

tanggal 25 Oktober 1959.

Kaidah Hukum: Menurut asasnya, peninjauan kembali
hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara,

dan karenanya, perrnohonan peninjauan kembali yang

diajukan oleh pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat

diterima.

2. Alasan peninjauan kembali:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 PK/Perd/1982

tanggal 8 September 1983.

Kaidah Hukum: Alasan yang dikemukakan pemohon

tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk mengajukan

peninjauan kembali seperti tersebut dalam Pasal 2 Perma

No. I Tahun 1982, maka tidak dapat dibenarkan dan

permohonan peninjauan kembali ditolak.

3. Putusan melebihi tenggang waktu

Putusan Mahkamah Agung Nomor I 9 PK/N/2001 , tanggal

6 September 2001.

Kaidah Hukum: Putusan Majelis Mahkamah Agung yang

mengadili perkara kasasi ternyata dijatuhkan melebihi

tenggang waktu 30 hari. Hal ini tidak dapat dikatakan

sebagai "Kesalahan Berat" dalam penerapan hukum,

berdasar Pasal 286 (2) "b" dari UU Kepailitan No. 4 Tahun

1998, karena hal tersebut ternyata tidak merugikan hak

pemohon untuk mengajukan upaya hukum "Peninjauan

Kembali" dalam perkara sekarang ini.

4. Kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan

Mahkamah Agung Nomor 23 PK/TUNl2OOl, tanggal29

Mei2002.

Kaidah Hukum: Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat

kasasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam

upaya hukum "Peninjauan Kembali" dengan pertimbangan

hukum bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut

terdapat "kekeliruan hukum yang nyata" yaitu dalam

pertimbangannya yang menyebutkan bahwa Pemerintah

Daerah Kota Surabaya, memiliki "Hak prioritas" untuk

memperoleh hak baru atas tanah eks Hak Barat yang

langsung dikuasai oleh negara- Pertimbangan hukum

dalam putusan kasasi ini adalah bertentangan dengan S'K'

Presiden No. 32ltahun 1979 juncto

3/Tahun 7979dan No. S/Tahur, 1972, yang menentukan

bahwa yang harus diberikan prioritas untuk mengajukan

hak tanah ke BPN adalah orang yang atau badan yang

secara langsung dan de facto telah menguasai tanah

tersebut.

5. Alasan Peninjauan Kembali limitatif

MahkamahAgung Nomor 2 PK./N/HaKll2002. tanggal l9

Februari 2003. !

Kaidah Hukum: Permohonan upaya hukum "Peninjauan

a
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Kembali" terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung
atau putuan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum
tetap, harus didasarkan atas alasan-alasan hukum yang

sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 67 huruf
"a" sampai dengan huruf *f'dari UU No. l4lTahun 1985,

dan karenanya, permohonan "Peninjauan Kembali" yang

ternyata tidak termasuk dalam salah satu alasan eks Pasal

67 tersebut yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak.

6. Alasan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Nomor 7 PKAtr/FIaKl/2003, tanggal 6

Juni 2003.

Kaidah Hukum: Upaya hukum yang diajukan oleh

Pemohon berupa "Peninjauan Kembali" telah ditolak oleh

Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum bahwa

alasan PK yang diajukan oleh Pemohon, ternyata hanya

merupakan pengulangan yang sudah dikemukakan sebagai

keberatan-keberatan dalam permohonan kasasi, yaitu

merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan

wewenang Judexfactie.

7. Peninjauan Kembali atas putusan kasasi merek

Mahkamah Agung Nomor I 5 PK/N/HaKI/2003, tanggal 7

Aprll2004.

Kaidah Hukum: UU No. l5 Tahun 2001 tentang Merek,

tidak mengatur "upaya hukum luar biasa", Peninjauan

Kembali (PK). Namun dalam UU No. 4/Tahw 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa

terhadap putusan pengadilan yang telah "memperoleh

kekuatan hukum tetap", dimungkinkan permohonan upaya

hukum peninjauan kembali berdasar atas ketentuan ini,

maka Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara

permohonan "PK" terhadap putusan kasasi perkara merek,

berdasar atas UU No. l4/Tatrun 1985 yang telah dirubah

dengan UU No. 5 Tahun 2004-

8. Bukti baru dalam peninjauan kembali

Mahkamah Agung No. 316 PK/PdV2000, tanggal 29 Juni

2004.

Kaidah Hukum: Bukti Baru atau novum

dilakukan penyumpahan oleh pejabat yang berwenang dan

tidak disebutkan hari dan tanggal kapan diketemukannya

bukti baru tersebut, adalah tidak memenuhi ketentuan

dalam Pasal 69 huruf (b) UU No. 14 Tahun 1985 sehingga

bukti baru tersebut tidak dapat diterima atau ditolak

oleh Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan

kembali.

g. Kekeliruan nyata sebagai alasan peninjauan kembali

Mahkamah Agung No. 06 ICTUN/2008' tanggal 5 Mei

2008.

Kaidah Hukum: Suatu perbedaan pendapat dalam Memori

PK antara Pemohon PK dengan judex factie
kasasi Mahkamah Agung) pada hakikatnya merupakan

perbedaan penafsiran tentang suatu masalah hukum, dan

karenanya tidak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai

suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

dalam pengertian Pasal 67 huruf (f) UU No. 5 Tahun 2004'

52 Kriterio Novum Sebogoi Dosor PKTerhodop PK Edisi 1 Th. 2075 Korokteristik Novum Sebogoi Londoson PK Terhodop PK Edisi 1 Th' 2075 53



PEN UTUP

1. I(esimpulan

l. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa

yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau

kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap (in kracht van gewijsde/res iudicata)' Kesalahan

atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia.

termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara,

dengan catatan kesalahan tersebut bukan merupakan

kesalahan yang disengaja. Mer,yadari kemungkinan

adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut. maka

undang-undang memberikan kesempatan dan sarana

bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Masih belum adanya kepastian hukum terkait prosedur

pengajuan peninjauan kembali, dibuktikan dengan

masih banyaknya kerancuan, perbedaan penafasiran

diantara pengadilan-pengadilan di Indonesia terhadap

prosedur maupun syarat pengajuan peninjauan kembali,

hal tersebut diakibatkan belum adanya undang-undang

hukum acara perdatay angmengatur secara j elas prosedur

dan syarat pengajuan peninjauan kembali, sehingga

untuk mengisi kekosongan tersebut Mahkamah Agung

q
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mengeluarkan peraturan baik dalam bentuk Peraturan

Mahkamah Agung (Perma) maupun dalam bentuk Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA), terkait kebolehan

adanya Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali

atau Peninjauan Kembali yang diajukan yang kedua

kalinya.

3. Kriteria Novum PK terhadap PK

Mahkamah Agung Nomor 416 PK/PdtJl998, tanggal29

Mei 2002.

Kaidah Hukum:

o Suatu Akta Notaris No. 114 berupa : "Pernyataan

Seseorang" yang kemudian disahkan oleh Pengadilan

Negeri dengan Berita Acara Sumpah yang isinya

menyatakan bahwa Akta Notaris No. 29 tentang

Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dibuat dengan niat

buruk, tipu muslihat dan kebohongan dengan merugikan

pemilik tanah.

o Akta Notaris No. ll4 tersebut diterima oleh Majelis

MahkamahAgung sebagai "Novum" eks Pasal67 huruf
"b" jo. Pasal 69 huruf "b" dari UU No. l4 Tahun 1985.

o Akibat yuridis dari adanya "Novum" tersebut, maka

AktaNotarisNo. I l4 (perjanjianjual beli tanah) menjadi

cacat hukum dan batal demi hukum, dan putusan Judex

factie dan Judex juris (kasasi) yang mengandung

kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari hakim. sehingga

putusannya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung

dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

2. Saran

1. Mahkamah Agung diharapkan memperbaiki Surat

Edaran Nomor l0 Tahun 2009 tentang Pengajuan

Permohonan Peninjauan Kembali, harus ditegaskan

bahwa yang dapat diajukan permohonan Peninjauan

Kembali yang kedua kali atau permohonan Peninjauan

Kembali atas putusan Peninjauan Kembali yaitu apabila

ada putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan

dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

(in kracht van gewisjde/res iudicala), bukafi putusan

Peninjauan Kembali yang saling bertentangan untuk

menjadi alasan permohonan Peninjauan Kembali yang

kedua atau permohonan Peninjauan Kembali atas

putusan Peninj auan Kembali.

2. Bahkan demi keadilan dan kepastian hukum, ketentuan

diperbolehkannya pengajuan permohonan Peninjauan

Kembali terhadap Peninjauan Kembali atau Peninjauan

Kembali yang kedua kali dan persyaratannya yang rinci,

jelas dan mencerminkan keadilan, segera diatur dalam

undang-undang beserta hukum acara perdata.

?
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Undang-Undang

Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad

Nomor 16, Staatsblad

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Llndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

MahkamahAgung.

Undang-UndangNomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

MahkamahAgung.
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Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10

Tahun200gtentangPengajuanPermohonanPeninjauan
Kembali.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2Ol2 tentarrg Pengajuan Permohonan Peninjuan

Kembali dalam Perkara Pidana'

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan

Kembali dalam Perkara Pidana'
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