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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka ini, dikembangkan hasil kajian tentang teori-teori 

dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang 

diajukan dalam rumusan masalah. Tinjauan hasil pustaka disintesis, diabstraksi dan 

diekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang dijadikan tuntunan 

untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. 

2.1 Pengertian Kasasi 

Kasasi merupakan suatu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh para 

pihak atau salah satu pihak yang berperkara kepada suatu putusan pengadilan 

tinggi. Para pihak yang berperkara baik terdakwa maupun penuntut umum dapat 

mengajukan kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dijatuhkan 

oleh pengadilan tinggi. Upaya hukum kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum 

dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Kasasi sebagai upaya hukum biasa diatur 

dalam ketentuan KUHAP pada bab XVII. “Ditentukan dalam Pasal 258, hukum 

acara kasasi yang diatur dalam KUHAP, bukan hanya berlaku sebagai hukum acara 

kasasi bagi peradilan umum saja, tetapi berlaku juga bagi acara permohonan kasasi 

terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”9. 

Kasasi berasal dari bahasa Perancis yaitu cassation yang berasal dari kata 

kerja casser dan memiliki arti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan 

yang dinilai mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung 

memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang kekuasaan 

kehakiman diantaranya yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Dalam 

Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah 

Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-

pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: 

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 

 
9Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 534. 
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c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 
putusan yang bersangkutan10. 
 

“Mahkamah Agung menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. 

Oleh karena itulah Mahkamah Agung merupakan satu-satunya harapan bagi 

masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian jangan sampai 

Mahkamah Agung menjadi ‘Mafia Agung’”11. 

2.1.1 Pemeriksaan Pada Tingkat Kasasi 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain memuat 

mengenai hukum acara pidana, memuat pula hukum acara pidana Mahkamah 

Agung setelah dicabutnya Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

1951 oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. “Maka, pemeriksaan perkara 

pidana oleh Mahkmah Agung pada peradilan kasasi mempergunakan ketentuan 

yang diatur didalam KUHAP. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHAP bab XVII 

bagian kedua mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258”12. 

Berikut merupakan alur permohonan kasasi pada perkara pidana: 

a. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pemohon kepada panitera 

selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sesudah putusan 

pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/penuntut umum dan 

selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh panitera. 

b. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu yang telah 

ditentukan, dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya panitera 

membuat akta keterlambatan permohonan kasasi yang diketahui oleh 

ketua pengadilan negeri. 

c. Dalam tenggang waktu empat belas hari setelah permohonan kasasi 

diajukan, pemohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan 

 
10Suharto, Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai 

Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Kencana, Jakarta, 2016, h. 80. 
11Ibid., h. 79. 
12Asmarani Lamsu, “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas”, E-

Journal Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014, h. 38. 
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tambahan memori kasasi (bila ada). Untuk itu petugas membuat akta 

tanda terima memori/tambahan memori. 

d. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami 

hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib 

menanyakan apakah alas an ia mengajukan permohonan kasasi tersebut 

dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. 

e. Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi/kasasi kepada pihak 

lain, untuk itu petugas membuat tanda terima. 

f. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi, untuk itu 

panitera memberikan surat tanda terima. 

g. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi atau 

terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu panitera membuat akta. 

h. Apabila pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan 

memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, untuk 

itu ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat keterangan yang 

disampaikan kepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung. 

i. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama satu tahun 

dan/atau denda, dan putusan praperadilan tidak dapat dimohonkan 

kasasi. 

j. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-

lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu 

mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah 

dikirim ke Mahkamah Agung. 

k. Dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih 

dalam tahanan, pengadilan negeri paling lambat tiga hari sejak 

diterimanya permohonan kasasi tersebut segera melaporkan kepada 

Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-sarana elektronik. 

l. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, 

permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan 

dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus berdasarkan persetujuan 

terlebih dahulu dari terdakwa. 
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m. Atas pencabutan tersebut, panitera membuat akta pencabutan kasasi yang 

ditandatangani oleh panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh 

ketua pengadilan negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah 

Agung. 

n. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, panitera pengadilan 

negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dalam berkas perkara. 

o. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, Salinan putusan 

dikirim kepada pengadilan negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa 

dan penuntut umum, yang untuk itu panitera membuat akta 

pemberitahuan putusan. Salinan relaas pemberitahuan putusan 

Mahkamah Agung, segera dikirim ke Mahkamah Agung. 

p. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register 

terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan 

pelaksanaan putusan. 

 
2.2 Pengertian Mahkamah Agung 

“Mahkamah Agung merupakan lembaga negara dan pengadilan negara 

tertinggi pada sistem tata negara republik Indonesia pada bidang kekuasaan 

kehakiman”13. Kedudukan Mahkamah Agung berdasarkan ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1987 merupakan 

lembaga tinggi yang dalam menjalankan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh lainnya. Dibawah Mahkamah Agung terdapat 4 badan 

peradilan antara lain peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan 

peradilan tata usaha negara. Namun, sejak amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 

1945 Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan 

kehakiman. Pada Tahun 2003 berdirilah suatu lembaga kekuasaan kehakiman yaitu 

Mahkamah Konstitusi, maka semenjak berdirinya Mahkamah Konstitusi puncak 

kekuasaan memiliki 2 lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

 
13Emmy Sri Mauli Tambunan, “Pembatasan Kasasi Dalam Penerapannya”, Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, 2014, h. 15. 
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Berbeda dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu 

badan peradilan. 

 
2.2.1 Fungsi Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai 

lembaga tinggi negara yang merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan 

peradilan, memiliki beberapa fungsi yang terdiri atas: 

1. Fungsi Peradilan, yang terdiri atas: 

- Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan 

pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam 

penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, 

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah 

negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. 

- Disamping tugasnya sebagai peradilan kasasi, Mahkamah Agung 

berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan 

terakhir. 

- Fungsi peradilan berkaitan erat dengan hak uji materiil, yaitu wewenang 

menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya 

bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. 

2. Fungsi Pengawasan, yang terdiri atas: 

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya 

peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang 

dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar 

dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 

tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. 

Disamping itu Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan sebagai berikut: 

- Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan 

perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal 

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan; 
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- Setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan 

tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta 

memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa 

mengurangi kebebasan hakim; 

- Terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut 

peradilan. 

3. Fungsi Mengatur, yang terdiri atas: 

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang 

belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung 

sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum 

yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 

- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana 

dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur oleh 

undang-undang. 

4. Fungsi Nasihat, yang terdiri atas: 

1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbagan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. 

Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada presiden selaku kepala 

negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya 

perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan 

untuk memberikan pertimbangan kepada presiden selaku kepala negara 

selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan 

pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. 

2) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari semua 

pengadilan di lingkungan peradilan dan memberi petunjuk kepada 

pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. 
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5. Fungsi Administratif, yang terdiri atas: 

- Badan-badan peradilan yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, 

peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman secara organisatoris, administratif dan finansial 

sampai saat ini masih berada dibawah departemen yang bersangkutan, 

walaupun menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. 

- Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, 

susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. 

Fungsi-fungsi daripada Mahkamah Agung ini ringkasnya secara tekstual 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 

1945. Fungsi pokok Mahkamah Agung yang bersifat Peradilan mencakup lima 

bidang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 

1. Menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan kasasi. 
2. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili 

lembaga peradilan bawahnya. 
3. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa 

perampasan kapa lasing oleh kapal perang Republik Indonesia. 
4. Memutus permohonan peninjauan kembali. 
5. Melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang14. 
 

2.2.2 Tugas Mahkamah Agung 

Sebagai lembaga tertinggi negara, Mahkamah Agung memiliki tugas yang 

menjadi bagiannya. Tugas Mahkamah Agung diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di 

semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 

2) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan 

peradilan dalam menjalankan tugasnya. 

 
14Panggabean, Henry Pandapotan, Peranan Mahkamah Agung Dalam Pembangunan 

Hukum Melalui Putusan-Putusannya Dibidang Hukum Perikatan, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, 2005, h. 32. 
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3) Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua 

lingkungan peradilan. 

4) Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi 

peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan 

surat tersendiri, maupun dengan surat edaran. 

 
2.2.3 Wewenang Mahkamah Agung 

Sebagai lembaga di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung memiliki 

wewenang sebagai berikut: 

- Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, terhadap putusan 

pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan 

peradilan. 

- Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. 

- Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

- Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang. 

- Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis 

peradilan dari semua lingkungan peradilan. 

- Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada 

pengadilan di semua lingkungan peradilan, dengan tidak mengurangi 

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

- Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat 

pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

 
2.2.4 Susunan Mahkamah Agung di Indonesia 

Menurut pengertian Mahkamah Agung yang mana merupakan lembaga 

tinggi yang berperan dalam hal kehakiman, maka keputusan yang dihasilkan oleh 

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bebas dari intervensi pihak 

manapun. Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga tinggi pada bidang 
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kehakiman yang berada di Indonesia yang menjalankan tugasnya dengan baik, 

maka Mahkamah Agung memiliki struktur organisasi yang rapi. 

Berdasarkan pengertian Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara 
tentunya memiliki struktur yang jelas. Susunan pengurus Mahkamah Agung 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, terdiri dari: 

1. Pimpinan  
2. Hakim anggota 
3. Kepaniteraan Mahkamah Agung 
4. Sekretariat Mahkamah Agung15. 

 

Dengan adanya struktur pengurus Mahkamah Agung yang jelas, diharapkan dapat 

mempermudah kinerja Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman tertinggi di 

Indonesia. 

2.3 Pengertian Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, adil artinya tidak sewenang-wenang, tidak 

memihak dan tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan 

dan tindakan harus berdasarkan norma yang objektif. Keadilan merupakan suatu 

konsep yang relatif, setiap orang menilai keadilan dengan pandangan yang berbeda. 

“Artinya jika sesuatu dianggap adil menurut seseorang maka belum tentu adil 

menurut orang lain. Jika, seseorang menegaskan bahwa ia telah melakukan suatu 

keadilan, hal tersebut tentunya harus sesuai dengan ketertiban umum, dimana suatu 

skala keadilan diakui”16. 

Keadilan juga merupakan hak bagi setiap orang, disebutkan dalam Undang-
Undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (2) bahwa setiap orang berhak 
atas pengakuan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta 
mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. 
Singkatnya, keadilan ialah hak setiap warga negara yang harus dipenuhi, 
dijamin, dan dilindungi oleh negara17. 
 
Nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan haruslah merupakan suatu dasar 

yang wajib diwujudkan dalam hidup bersama sebagai warga negara untuk 

 
15https://www.dosenpendidikan.co.id/mahkamah-agung/, dikutip pada hari Rabu 19 Mei 

2021, Pukul 22.08 WIB 
16M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, 

Jakarta, 2014, h. 85. 
17Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian 

Sosiologi Hukum, Setara Press, Malang, 2017, h. 43. 
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mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara yang hendak diwujudkan yaitu 

mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, 

mencerdaskan seluruh warganya. “Nilai-nilai keadilan juga menjadi dasar dalam 

pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin 

menciptakan ketertiban hidup Bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia 

dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian 

abadi, serta keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial”18. 

Berikut merupakan pendapat para ilmuwan mengenai keadilan:  

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles 

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan keutamaan, yaitu ketaatan 

terhadap hukum. Maksudnya, barang siapa taat kepada hukum pasti membuahkan 

suatu keadilan. Keadilan merupakan suatu keutamaan yang bersifat umum. Theo 

Huijbers menjelaskan tentang keadilan menurut Aristoteles disamping sebagai 

keutamaan umum, keadilan juga merupakan keutamaan moral khusus, yang 

berhubungan dengan sikap manusia pada bidang tertentu, yaitu menentukan 

hubungan baik antara individu satu dengan individu yang lain, serta keseimbangan 

antara dua pihak. Karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian 

kesamaan, maka ukuran keseimbangan dalam keadilan yaitu kesamaan numerik 

dan proposional.  

Kesamaan numerik adalah dimana setiap manusia disamakan dalam satu 

unit. Misalnya, semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Sedangkan 

kesamaan proposional adalah kesamaan yang memberikan kepada setiap orang apa 

yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. 

Pada teori keadilan menurut Aristoteles, Aristoteles juga membedakan antara 
keadilan distributif dengan keadilan korektif. Menurutnya keadilan distributif 
merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu keadilan yang 
berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang 
diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berkaitan 
dengan pembenaran sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak 
yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku tindak kejahatan. 

 
18K. Permatasari, “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf”, Jurnal Universitas Atma Jaya, 

Yogyakarta, 2019, h. 21. 
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Sehingga hukuman berupa ganti rugi dan sanksi termasuk dalam keadilan 
korektif19. 

 
Beberapa teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo 

Huijbers yaitu sebagai berikut: 

1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Pada bagian 

ini yang berlaku ialah kesamaan geometris. Misalnya seorang bupati 

jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan kepala 

kecamatan, maka bupati berhak mendapatkan kehormatan dua kali lebih 

banyak daripada ketua kecamatan. Kepada yang sama penting diberikan 

pula yang sama, dengan begitu yang tidak sama penting diberikan pula 

yang tidak sama. 

2) Keadilan dalam jual beli, menurut Aristoteles harga barang tergantung 

kedudukan dari para pihak. Keadialn ini mungkin sekarang tidak 

memungkinkan untuk diterapkan dan diterima. 

3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan bidang 

publik. Jika seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa 

mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, jika 

pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus 

dihukum tidak mempedulikan jabatannya sebagai seorang pejabat. 

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena undang-undang itu 

bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim 

harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa 

tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia 

yang berarti suatu rasa mengenai apa yang pantas. 

Pandangan keadilan yang lain menurut Aristoteles secara distributif, yaitu 

yang pertama, keadilan dalam segi-segi tertentu dalam kehidupan manusia antara 

lain: 

(1) Mengatur hubungan bai kantar manusia. Kebaikan dalam kehidupan 

manusia mempunyai arti adil jika dilakukan dengan baik antara manusia 

 
19Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), 

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, h. 241. 
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yang dengan manusia yang lain dalam segala hal kehidupannya. Sebuah 

keadilan tercipta dari interaksi manusia secara utuh jika hal itu 

memberikan kemanfaatan bagi manusia lainnya; 

(2) Keadilan itu terletak diantara dua kutub yang ekstrim. Kehidupan 

manusia ditentukan oleh kehidupan orang lain disekelilingnya dan 

kebutuhannya. Manusia tidak boleh mementingkan dirinya sendiri 

dengan melupakan kepentingan orang lain disekitarnya. 

b. Teori Keadilan Menurut John Rawls 

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). 

Pendapat John Rawls ini berdasar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau 

serta ajaran deontology dari Imanuel Kant. Beberapa pendapat menurut John Rawls 

tentang keadilan, sebagai berikut: 

1) Keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari 

anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat tidak 

memahami posisi asli atas dirinya, tidak tahu tujuan dan rencana hidup 

mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka berasal darimana apakah 

lahir dari masyarakat ataukah dari generasi lain (veil of ignorance). 

Dengan pengertian lain, individu dalam masyarakat itu merupakan 

entitas yang tidak jelas. Dari ketidakjelasan tersebut langkah yang 

diambil adalah memilih prinsip keadilan. 

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Pada 

keadilan prosedural tidak ada standar ketentuan untuk menentukan apa 

yang disebut “adil” terlepas dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak 

dilihat dari hasilnya, melainkan dari sitem atau proses keadilan itu 

sendiri. 

3) Terdapat dua prinsip keadilan, yaitu: 

- Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya 

(principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup beberapa 

kebebasan, yaitu sebagai berikut: 

a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik yang 

meliputi hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan; 
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b. Kebebasan berbicara atau menyampaikan pendapat (termasuk 

kebebasan pers); 

c. Kebebasan berkeyakinan yang termasuk kebebasan beragama; 

d. Kebebasan menjadi diri sendiri; 

e. Hak untuk mempertahankan suatu kepemilikan pribadi. 

- Kedua, pada prinsip kedua terdiri dari dua prinsip yaitu prinsip 

perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas 

kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip 

pertama yaitu prinsip perbedaan adalah bahwa perbedaan sosial dan 

ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi 

mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis 

dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek 

seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan 

otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang 

diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai 

peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. 

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar 

masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek 

mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas 

diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 

diuntungkan. 

c. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes 

Menurut Thomas Hobbes keadilan merupakan perbuatan yang dapat 

dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari 

pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan 

baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. 

“Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian 

dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. 

Melainkan perjanjian disini juga merupakan perjanjian penjatuhan putusan antara 
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hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu 

pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik”20. 

d. Teori Keadilan Menurut Roscoe Pound 

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa 

diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu 

hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan 

pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa hasil yang 

diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-

banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, 

bahwa dirinya sendiri memiliki beberapa kegemaran yaitu: 

- Melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap 

kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui 

pengendalian sosial; 

- Semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; 

-  Suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan 

semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam 

menikmati sumber-sumber daya. 

“Inti dari kegemaran Pound yaitu, ia senang melihat social engineering atau teknik 

sosial yang semakin efektif”21. 

e. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen 

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di 

bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. 

Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, 

keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. 

2.3.1 Hukum dan Keadilan 

Hukum sebagai dasar aturan terhadap negara demokrasi merupakan bagian 

terpenting yang tidak dapat dipisahkan, karena keberadaanya mempunyai peran 

penting dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan 

 
20Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Kencana, 

Jakarta, 2017, h. 217. 
21Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 174. 
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ketentuan-ketentuan hukum yang legal. Keberadaan hukum dalam konteks negara 

demokrasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam 

realitas sosialnya yang memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap 

asporasinya dengan tingkat keinginan dan kebutuhan serta tuntutan-tuntutan. 

“Socrates memberikan gambaran tentang makna negara, yaitu susunan yang 

obyektif berdasarkan kepada sifat hakikat manusia. Oleh karena itu, negara 

bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang obyektif yang 

memuat keadilan bagi umum dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa 

negara yang berganti-ganti”22. 

“Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat 

untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan 

pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang 

keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan 

pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya”23. 

Hart mengemukakan pula, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum 

adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan. Artinya bahwa untuk hal yang serupa 

diperlukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda 

diperlakukan dengan cara yang berbeda. Pandangan ini memberikan persepsi 

bahwa kesetaraan terhadap individu harus diperlakukan sama dengan individu yang 

lainnya, menjadi relatif jika kesetaraan berbeda dari apa yang dilakukan terhadap 

cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan perlakuan terhadap hal yang serupa 

dengan cara yang serupa pula. 

Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum tidak dapat diabaikan begitu 

saja dalam praktiknya, menjadi orang adil itu tidak mudah begitu juga tidak sulit, 

asalkan dalam diri individu mengikat jiwanya untuk berperilaku adil. Karena, pada 

dasarnya keadilan itu kembali kepada orang yang melakukan proses peradilan 

kepada orang yang diadili. Artinya, tidak setiap orang yang sama rata itu dikatakan 

adil, tergantung dari prinsip substansif perbuatan yang dilakukan. 

 
22Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 35. 
23I Dewa Gede Atmaja, Ilmu Negara: Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan, Setara 

Press, Malang, 2012, h. 19. 
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Realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak 

benar jika hal yang dilakukan oleh individu itu dikatakan tidak adil, padahal sudah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat terkadang kurang memahami 

makna keadilan itu sendiri, karena sebagai suatu substansi dari hukum yang 

dilakukan secara adil itu belum tentu adil bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. 

Oleh karena itu, keadilan mengandung konsep relativisme baik dari segi penilaian, 

penglihatan, perasaan, dan persepsi, untuk menemukan makna sebenarnya dari 

keadilan. Keadilan tidak bisa dipandang sebagai rasa, keinginan, dan harapan, tetapi 

berada di dalam hati nurani masing-masing yang tidak dapat diungkapkan secara 

pasti. 

“Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. 

Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa 

diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut 

peraturannya harus diterapkan”24. Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang 

diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan itu 

sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan 

pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda. 

Kelsen menyampaikan makna yang merujuk kepada keadilan yang 

menitikberatkan terhadap Tindakan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. 

Ketika ada kasus yang sama di tempat berbeda, maka penerapan ketentuan 

peraturannya itu dan di mana perbuatan itu dilakukan. Sehingga, penekanan 

peraturan dan perbuatan itu menjadi inti dari prinsip keadilan, dengan prinsip 

kesamaan dalam penegakan terhadap perbuatan yang sama tidak memunculkan 

sebuah paradigma yang salah terhadap masyarakat. 

Konsep yang ada di dalam masyarakat saat ini merupakan perbandingan 

terhadap nilai-nilai keadilan yang terjadi di Indonesia yang menjadi bahan 

ketidakadilan bagi pelaku yang sama, bahkan terhadap perbuatan yang tidak sama 

pula. Masyarakat menjadi pengawas dalam berbagai konsep keadilan hukum yang 

 
24Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif 

Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, terjemahan Somardi, Bea Media Indonesia, Jakarta, 2007, 
h. 15. 
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diterapkan, sehingga ketika ada tindakan yang memberatkan dengan sanksi yang 

ringan maka dapat disimpulkan ada ketidakadilan dalam proses hukumnya. Begitu 

juga sebaliknya, ketika perbuatan yang lebih ringan dikenakan hukuman yang lebih 

berat sedangkan perbuatan yang berat dikenakan sanksi yang lebih ringan, maka 

ketidakadilan semakin terlihat nyata. 

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat yang 

mengatakan bahwa hukum harus dipersatukan dengan keadilan, supaya benar-

benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan daripada hukum tersebut 

adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan 

tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu 

termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya 

haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip yang dimaksud 

merupakan suatu hal yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, hal 

itu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan 

yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang 

paling besar bagi setiap orang. 

Kata adil tercantum dalam sila kedua dan kelima pada Pancasila sebagai 

ideologi negara. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung 

suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan 

berkodrat serta harus berkodrat adil, yaitu adil yang hubungannya dengan diri 

sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, 

adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Berikut merupakan nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan, yaitu: 

a. Keadilan Moral 

Dasar dari keadilan moral adalah, 

1. Setiap orang adalah manusia yang memiliki harkat atas dan martabat 

yang sama dan diperlakukan sama. 

2. Setiap orang adalah warga negara yang sama status dan 

kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus 

diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku. 
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b. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan yang merupakan hubungan 

antara negara dan warganya, yang artinya pihak negaralah yang wajib 

memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan yang dibagi, dalam bentuk 

kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup Bersama 

yang didasarkan atas hak dan kewajiban; 

c. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara 

terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib 

memenuhi keadilan dalam bentuk taat pada peraturan undang-undang 

yang berlaku dalam negara; dan 

d. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu 

dengan yang lainnya dengan cara timbal balik. 

Suatu keadilan adalah sebagian dari nilai sosial yang bermakna sangat luas, 

bahkan dalam keadaan tertentu bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu 

tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun, 

apabila sesuatu yang disebut kejahatan tidak merupakan suatu keserakahan maka 

hal tersebut tidak bisa disebut sebagai ketidakadilan. Sebaliknya jika suatu tindakan 

bukan merupakan suatu kejahatan namun menimbulkan suatu keserakahan makan 

dapat disebut tidak adil. 

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang 

tidak patuh terhadap hukum. Maka orang yang adil adalah orang yang patuh 

terhadap hukum. Karena Tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka 

semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan 

kebahagiaan masyarakat dinilai adil. 

 
2.4 Pengertian Upaya Hukum 

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diatur dan diberikan oleh 

Undang-Undang kepada seseorang maupun badan hukum atau para pihak yang 

berperkara untuk melawan putusan hakim. Upaya hukum terbagi atas 2 upaya 

hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. “Ketentuan 

mengenai upaya hukum biasa dan luar biasa diatur didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum biasa pada bab XVII dan upaya 
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hukum luar biasa pada bab XVIII”25. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar 

biasa memiliki perbedaan dan persamaan. 

Perbedaan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa antara lain: 

a. Upaya hukum biasa diajukan pada suatu putusan pengadilan yang belum 
berkekuatan hukum tetap, sedangkan pada putusan hakim yang telah 
berkekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa. 

b. Pengajuan upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat khusus maupun 
syarat tertentu, sedangkan untuk upaya hukum luar biasa hanya dapat 
diajukan berdasarkan syarat khusus dan tertentu. 

c. Upaya hukum tidak selalu diajukan kepada Mahkamah Agung, 
sedangkan upaya hukum luar biasa selalu diajukan kepada Mahkamah 
Agung serta diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagai 
instansi pertama dan terakhir26. 

 
Persamaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah memiliki 

suatu tujuan yang sama, yaitu mengoreksi serta meluruskan terjadinya kesalahan 

pada putusan yang telah dijatuhkan demi tegaknya hukum, kebenaran serta 

keadilan. 

2.4.1 Upaya Hukum Biasa 

Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, “pemeriksaan tingkat 

banding ditempatkan satu bab dengan pemeriksaan tingkat kasasi dalam Bab XVII 

tentang upaya hukum biasa. Bagian kesatu pada Bab XVII, mengatur pemeriksaan 

tingkat banding, sedangkan pada bagian kedua mengatur pemeriksaan tingkat 

kasasi”27. 

a. Banding 

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh 

salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap sutu putusan pengadilan 

negeri. Pengertian mengenai banding ini tidak dicantumkan dalam KUHAP namun 

ketentuan mengenai upaya hukum banding diatur dalam Pasal 233 sampai dengan 

Pasal 243 KUHAP. Upaya hukum banding dilakukan dengan tujuan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama. 

 
25Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 290. 
26Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, Loc. Cit. 
27Yahya Harahap, Op. Cit., h. 449. 
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b. Mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan. 

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. 

Prosedur mengenai pelaksanaan upaya hukum banding telah diatur pada 

beberapa Pasal dalam KUHAP. Banding dapat diterima oleh panitera pengadilan 

negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan 

diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, hal tersebut berdasarkan Pasal 233 

ayat (2) KUHAP. Apabila tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 233 ayat (2) sudah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang 

bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Dalam hal 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta 

mengenai hal itu serta meletakkan akta tersebut pada berkas perkara. “Tenggang 

waktu ini dikenal juga dengan istilah tenggang waktu untuk berfikir”28. 

b. Kasasi 

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. 

Para pihak dapat mengajukan kasasi apabila merasa tidak puas dengan isi putusan 

pengadilan tinggi, permohonan kasasi tersebut diajukan kepada mahkamah agung. 

Penjelasan mengenai kasasi tidak dituliskan di dalam KUHAP. Kasasi memiliki 

beberapa kegunaan, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 253 yang 

menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah 

Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 

dan Pasal 248 guna menentukan: 

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana 

mestinya; 

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakannya menurut undang-

undang; 

3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 

 
28Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, Op. Cit., h. 196. 
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Tujuan dilakukan upaya hukum kasasi antara lain untuk koreksi terhadap kesalahan 

putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru dan 

pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. 

2.4.2 Upaya Hukum Luar Biasa 

Upaya hukum luar biasa diatur di dalam KUHAP pada Bab XVIII. Upaya 

hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum 

biasa yaitu banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa dapat diajukan dan 

ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, upaya 

hukum luar biasa hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak 

dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Wajib ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat, upaya 

hukum luar biasa dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta 

diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. 

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum 

Seperti yang telah diuraikan di atas, kasasi demi kepentingan hukum adalah 

suatu upaya hukum luar biasa. Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan 

terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap 

semua putusan keculi putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan kasasi demi 

kepentingan hukum, dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum 

tetap, dan hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. 

Sedangkan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum 

tetap, tidak dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Putusan Mahkamah 

Agung yang hendak dimintakan upaya hukum luar bisa dapat menempuh upaya 

hukum luar biasa peninjauan kembali. “Kasasi demi kepentingan hukum hanya 

dapat dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, 

sedangkan pada peninjauan kembali, tidak hanya terbatas terhadap putusan 

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, namun dapat diajukan juga pada putusan 

Mahkamah Agung”29. 

b. Peninjauan Kembali 

 
29Yahya Harahap, Op. Cit., h. 608. 
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Berdasarkan Bab XVIII pada KUHAP, peninjauan kembali merupakan 

salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu 

kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut 

memiliki kekuatan hukum tetap ialah putusan pengadilan negeri yang tidak 

diajukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, atau 

putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Penijauan kembali tidak dapat ditempuh 

terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan 

tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas. 

 
2.5 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat dan dimiliki oleh 

manusia. Manusia memiliki suatu hak asasi manusia bukan karena ia merupakan 

masyarakat atau hak asasi manusia yang diberikan padanya berdasarkan hukum 

positif, melainkan hak itu melekat pada manusia semata-mata berdasarkan 

martabatnya sebagai manusia. Dengan adanya hak asasi manusia maka setiap 

manusia meskipun lahir dengan berbeda-beda warna kulit, bahasa dan budaya serta 

jenis kelamin tidak menjadikan hak asasi manusia tersebut hilang dari dirinya. Hak 

asasi manusia tidak dapat dicabut dari diri manusia dan hak tersebut bersifat 

universal. “Hak tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa 

memandang faktor-faktor yang berkaita dengan pemisah atau perbedaan dalam hal 

ras, agama, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan”30. 

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

 
30Eros Jarot, Robert Haas, Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights), Yayasan Obor 

Indonesia, 1998, h. 13. 
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Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 17 yang pada intinya menegaskan 

“bahwa hak memperoleh keadilan setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk 

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan 

kepada semua perkara dalam ranah hukum serta diadili melalui proses peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, wajib diadili dengan berdasarkan hukum acara 

demi terciptanya putusan yang adil dan benar”31. 

Hak asasi manusia bersifat abadi dan universal. Para ahli yang mendukung 

perkembangan hak asasi manusia mengemukakan beberapa teori terkait hak asasi 

manusia, antara lain sebagai berikut:  

a. Teori Perjanjian Masyarakat, dalam teori ini menyebutkan bahwa saat 

manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada 

pada manusia harus dijamin di dalam undang-undang. 

b. Teori Trias Politica, teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara 

dibagi menjadi tiga bidang yaitu, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 

Pembagian ini dilakukan dengan tujuan melindungi hak asasi manusia 

dan kekuasaan penguasa. 

c. Teori Kedaulatan Rakyat, teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan 

untuk melindungi kepentingan rakyat, termaksuk hak asasi. 

d. Teori Negara Hukum, teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan 

untuk melindungi hak asasi dan kewajiban negara. 

2.5.1 Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup 
berbagai aspek kehidupan, ruang lingkup tersebut meliputi: 

a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat dan hak miliknya. 

b. Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia 
pribadi dimana saja dia berada. 

c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan 
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan 
dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. 

 
31Muladi, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 99. 
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e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan 
komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas 
perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-
undang. 

f. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, didiksa, dikucilkan, 
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 

g. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 
yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan 
melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 
manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang32. 
 

Selain memiliki ruang lingkup, hak asasi manusia juga memiliki ciri-ciri 

khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus dari hak asasi 

manusia tersebut meliputi:  

a. Tetap, yang berarti tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak 

dapat dihilangkan atau diserahkan. 

b. Utuh, tidak dapat dibagi yang artinya semua orang berhak mendapatkan 

semua hak, apakah hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, hak 

sosial, dan hak budaya. 

c. Hakiki yang artinya hak asasi manusia merupakan hak asasi semua umat 

manusia yang sudah ada sejak lahir. 

d. Universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk semua orang 

tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 

“Di dalam hak asasi manusia, persamaan merupakan suatu prinsip dasar hak 

asasi manusia”33. 

2.5.2 Macam-Macam Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia 

Hak asasi manusia terdiri atas enam macam hak, keenam macam-macam 

hak asasi tersebut ialah:  

1. Personal rights atau hak asasi pribadi, hak tersebut meliputi hak hidup, 

hak bebas bergerak, hak bebas menyampaikan pendapat, hak bebas aktif 

dalam suatu organisasi dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama 

 
32H. Zainudin Ali, M.A., Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 91. 
33http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10052/7/BAB%20IV.pdf, dikutip pada hari Senin 24 

Mei, Pukul 00.42 WIB 



 35 

 

dan kepercayaan sesuai keyakinannya yang sesuai dengan aturan di 

negaranya. 

2. Political rights, yang artinya hak asasi politik. 

3. Legal equality rights, yang artinya hak asasi hukum. 

4. Property rights, yang artinya hak ekonomi. 

5. Procedural rights atau hak asasi peradilan yang artinya seseorang berhak 

mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan 

pengadilan. 

6. Social culture rights, yang artinya hak asasi sosial dan budaya. 

Selanjutnya macam-macam pelanggaran hak asasi manusia, telah diatur 

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia, yang menjelaskan mengenai pengertian pelanggaran hak asasi 

manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 

sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara 

hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia 

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak 

didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang 

adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 

Berikut merupakan macam-macam pelanggaran hak asasi manusia: 

- Kejahatan Genosida, kejahatan ini termasuk dalam jenis pelanggaran hak 

asasi manusia kelas berat yang berada dalam lingkup international 

criminal court. Kejahatan genosida merupakan sebuah pembantaian 

secara massal atau dalam skala besar yang secara sistematis terhadap satu 

suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga 

punah bangsa tersebut. 

- Kejahatan kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, pemusnahan, 

perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampas berat atas 

kebebasan fisik. 

- Penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, 

pemaksaan sterilisasi. 
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- Penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan yang tidak manusiawi 

yang menyebabkan penderitaan berat, mental dan fisik. 

- Kejahatan apartheid. 

 
2.6 Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana 

Secara umum diketahui pada doktrin-doktrin bahwa dimensi hukum sangat 

luas dan secara global berdasarkan isinya hukum terdiri dari hukum publik dan 

hukum privat. “Ketentuan dalam hukum publik adalah peraturan hukum yang 

mengatur tentang kepentingan umum, sedangkan dalam hukum privat ketentuan di 

dalamnya mengatur mengenai kepentingan perorangan. Apabila ditinjau dari segi 

fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat terbagi menjadi hukum 

pidana materiil, dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana”34. 

“Hukum acara pidana menurut pendapat salah satu sarjana, yaitu R. Soesilo 

dalam bukunya menuliskan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang 

mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum 

pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi 

putusan itu harus dilakukan”35. 

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses beracara atau 

secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut diringkas 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap 

sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum 

tuntutan pidana. Strafvordering merupakan istilah yang dipakai oleh negara 

Belanda yang jika diterjemahkan artinya adalah tuntutan pidana. Istilah itu dipakai 

menurut menteri kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang 

dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Criminal 

Procedure Law istilah dari Bahasa inggris lebih tepat daripada istilah Belanda. 

 
34Bambang Poernomo, Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana, 

Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 3. 
35R Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut 

KUHAP Bagi Penegak Hukum), Politeria, Jakarta, 1982, h. 3. 
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Sebelum suatu kasus atau perkara diputus dalam suatu proses peradilan, 

mulanya kasus tersebut diselidiki lebih dahulu. Tindakan itu disebut penyidikan 

yaitu “merupakan pemeriksaan pendahuluan atau awal yang seyogyanya 

dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti factual penangkapan 

dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan 

terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat 

kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi”36. 

“Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serasi 

dengan pengertian opsporing atau interrogation. Menurut de Pinto, menyidik 

berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh 

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang 

sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”37. 

“Selain penyidikan pada hukum acara pidana juga dikenal istilah 

pembuktian, pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau 

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, 

pembuktian hanya diperlakukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim 

atau pengadilan”38. 

“Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai 

pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada 

pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa”39. Hukum acara pidana tidak mengatur 

mengenai pembinaan narapidana. Pertama kalinya diadakan kodifikasi dan 

unifikasi di Indonesia dikarenakan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. Kodifikasi dan unifikasi yang lengkap ialah seluruh proses pidana 

dari awal (mencari suatu kebenaran) hingga upaya hukum kasasi di tingkat 

Mahkamah Agung, bahkan sampai peninjauan kembali. 

Hukum acara pidana merupakan bagian dari seperangkat hukum yang 

berlaku di Indonesia. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana, yaitu sebagai 

berikut: 

 
36Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, h. 15. 
37R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, h. 72. 
38Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, h. 1. 
39Andi Hamzah, Op. Cit., h. 2. 
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a. Asas Legalitas 

Asas tersebut berasal dari kata legal yang memiliki arti sah menurut undang-

undang. Asas legalitas dikenal dalam adagium hukum pidana yaitu, nullum 

delictum nulla poena sine previla lege poenali, yang berarti tiada suatu perbuatan 

dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang 

telah ada. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 

ketentuan perundang-undangan yang telah ada. 

b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 

Asas ini merupakan suatu asas dimana proses peradilan diharapkan dapat 

dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, sehingga 

tidak mengeluarkan anggara negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada para 

pihak yang berperkara. Constant justice yang berarti tekanan pada peradilan cepat 

semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, tercantum dalam penjelasan umum butir 3 huruf e yang berbunyi: 

‘Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta 

bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh 

tingkat pengadilan’. 

Penjelasan umum tersebut diuraikan dalam banyak Pasal pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Uraian tersebut antara lain terdapat pada: 

Pasal 24 ayat (4) yang berbunyi, setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik 

harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Pasal 25 ayat (4) 

yang berbunyi, setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah 

mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Pasal 26 ayat (4) yang berbunyi, 

setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, 

terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pasal 27 ayat (4) yang 

berbunyi, setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum 

diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dan Pasal 28 

ayat (4) yang berbunyi, setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara 

tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi 

hukum. Intinya dalam ketentuan yang ada di pasal-pasal tersebut telah dimuat 
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ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti yang tertulis dalam ayat 

sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan 

tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Tujuan dalam hal ini adalah 

mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian 

perkara tersebut. 

Pasal 102 ayat (1) KUHAP juga mengatakan penyidik yang menerima 

laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga 

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang 

diperlukan. Penyidik juga harus segera menyerahkan hasil atas penyidikannya 

kepada penuntut umum. Penuntut umum pun menganut Pasal 140 ayat (1) yang 

memerintahkan untuk secepatnya membuat surat dakwaan. Dari pasal-pasal 

tersebut terlihat bahwa KUHAP menghendaki peradilan yang cepat, sederhana dan 

biaya ringan.  

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan diuraikan oleh Yahya 

Harahap dalam pendapatnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi yang 
bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai 
akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 

b. Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi 
pada sidang praperadilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksana dari 
prinsip menyederhanakan proses penahanan. 

c. Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyata memberikan 
makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, 
agar tidak terjadi penyidikan berulang kali, tumpang tindih atau overlapping 
dan saling bertentangan40. 

 
c. Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocent) 

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan asas yang 

wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut 

dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Asas ini tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

 
40http://repository.unpas.ac.id/40179/7/BAB%20II%20KOMPRE%2023.pdf, dikutip pada 

hari Sabtu 22 Mei 2021, Pukul 05.00 WIB 
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2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf 

c yang merumuskan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan 

atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai 

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

d. Asas Oportunitas 

Asas oportunitas merupakan hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk 

tidak menuntut ke pengadilan atas seseorang. Di Indonesia wewenang ini hanya 

diberikan pada kejaksaan berdasarkan Pasal 6 butir a dan b serta Pasal 137 sampai 

dengan Pasal 144 KUHAP. Pasal 6 butir a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan: 

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 

hakim. 

Selanjutnya Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP menyebutkan: 

Pasal 137  

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang 

didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumannya dengan 

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. 

Pasal 138 

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera 

mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib 

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah 

lengkap atau belum  

2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum 

mengembalikan berkas perkara kepaa penyidik disertai petunjuk tentang 

hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas 
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hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah 

menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. 

Pasal 139 

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan 

yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara 

itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke 

pengadilan. 

Pasal 140 

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat 

dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat 

dakwaan. 

(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan 

penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 

karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara ditutup demi hukum, 

penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;  

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila 

ia ditahan, wajib segera dibebaskan;  

c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau 

keluarga dan penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara., 

penyidik dan hakim;  

d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat 

melakukan penuntutan terhadap tersangka.  

Pasal 141 

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya 

dalam satu surat dakwaan, apabila waktu yang sama atau hampir bersamaan 

ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: 

a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan 

keperntingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap 

penggabungannya; 

b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain; 
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c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut dengan yang lain, 

akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam 

hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. 

Pasal 142 

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat 

beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang 

tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat 

melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.  

Pasal 143 

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan 

permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat 

dakwaan. 

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 

ditandatangani serta berisi: 

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; 

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 

yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana 

itu dilakukan. 

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. 

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan 

kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, 

pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan 

perkara tersebut ke pengadilan negeri. 

Pasal 144 

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan 

menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan 

maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. 

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali 

selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. 
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(3) Dalam hal penuntu umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan 

turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. 

Asas ini berkebalikan dengan asas legalitas, asas ini mengandung arti bahwa 

jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap 

seseorang jika kepentingan umum akan dirugikan. 

Menurut A.Z Abidin Farid asas oportunitas adalah “Asas hukum yang memberikan 

wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan 

atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi 

kepentingan hukum”41. 

e. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum 

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ialah asas yang 

memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum 

maksudnya yaitu boleh dilihat atau disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali 

dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-

anak. Asas ini tercantum pada Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana yang berbunyi: 

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan 

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 

terdakwanya anak-anak. 

 Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (3) mengemukakan bahwa 

pada saat hakim membuka sidang, sidang tersebut harus dinyatakan terbuka untuk 

umum. Jika asas ini dilanggar maka dapat mengakibatkan putusan pengadilan batal 

demi hukum. Kecuali dalam ketentuan ini apabila perkara tersebut menyangkut 

kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak, maka persidangan dapat dilakukan 

secara tertutup. 

f. Asas Perlakuan Sama di Depan Hukum (Equality Before The Law) 

Maksud dari asas ini adalah, dalam proses pemeriksaan tidak dibeda-

bedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatannya. Semuanya diperlakukan 

sama di hadapan hukum. “Romli Atmasasmita, dalam bukunya menyebutkan, asas 

 
41A.Z Abidin Frid, Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia, Ujung 

Pandang, UNHAS, 1981, h. 12. 
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persamaan dimuka hukum tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan 

tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Asas ini 

merupakan satu kesatuan menunjukan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata 

kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia”42. 

g. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum 

Bagi tersangka atau terdakwa asas ini adalah suatu upaya yang secara 

filosofi melindungi hak asasi manusia dari diri tersangka maupun terdakwa dalam 

suatu perkara untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasihat hukum. 

Bantuan hukum yang dimana tersangka atau terdakwa bisa mendapatkan 

kebebasan-kebebasan yang sangat luas, hal itu diatur dalam Pasal 69 sampai Pasal 

74 KUHAP. Kebebasan untuk para tersangka atau terdakwa antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan. 
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. 
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua 

tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. 
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh 

penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut 
keamanan negara. 

5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna 
kepentingan pembelaan. 

6. Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari 
tersangka/terdakwa43. 

 
h. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 

Asas ini juga tertulis dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf d. Pasal 

9 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yang juga 

mengatur ganti rugi. Mengenai ganti rugi diatur secara jelas dan rinci dalam Pasal 

95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Selain itu juga terdapat penggabungan 

pidana dengan ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP. 

i. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung Secara Lisan 

 
42Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 

30. 
43Andi Hamzah, Op. Cit, h. 21. 
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Asas ini memiliki arti, dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan 

dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Aturan ini 

berbeda dengan acara perdata yang dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. 

Sedangkan arti lisan dalam asas ini yaitu pemeriksaan hukum bukan dilakukan 

secara tertulis tetapi langsung secara lisan oleh hakim kepada terdakwa. 

Pengecualian dari asas langsung atau lisan adalah kemungkinan putusan yang 

dijatuhkan tanpa dihadiri oleh terdakwa yang disebut putusan verstek atau in 

absentia. 

Pemeriksaan perkara pidana antara pihak yang terlibat dalam persidangan 

harus dilakukan tidak secara tertulisa tetapi harus dengan lisan atau satu sama lain 

agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan 

dari pihak manapun. Tata cara pemeriksaan perkara pidana dengan mendengarkan 

keterangan langsung adalah memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa 

untuk mengeluarkan pendapatnya atau jika perlu memberikan keterangan ingkar 

karena pada waktu pemeriksaan permulaan tidak bebas keterangannya yang 

diperiksa secara tertutup. 

j. Asas Praduga Bersalah (presumption of guilt) 

Asas ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 17 KUHAP yang mengatur tentang 

perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan 

tindak pidana berdasarkan bukti yang kuat. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

seseorang dianggap bersalah dengan alasan yang patut diduga keras seseorang 

tersebut melakukan perbuatan pidana dengan bukti yang cukup. Sehingga dengan 

adanya asas ini maka asas praduga tak bersalah tidak berlaku terhadap orang 

tersebut. Karena telah ada bukti yang cukup sehingga orang tersebut patut diduga 

bersalah. 


