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A. Alasan Pemilihan Judul 

Sebuah sistem peradilan yang pada hakekatnya merupakan sistem 

penegakan hukum tidak terlepas dari persoalan keadilan. Untuk 

mewujudkan keadilan dalam proses penegakan hukum ini diperlukan 

sebuah sarana hukum tertentu yang bisa menjadi instrumen bagi pencari 

keadilan. Sarana hukum tertentu inilah yang dalam hukum acara disebut 

sebagai upaya hukum. 

Upaya hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara baik pidana 

maupun perdata dikenal dengan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar 

biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, sedangkan 

upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali. 

Sehubungan dengan upaya hukum tersebut, dalam skripsi ini 

penulis hendak meneliti dan menulis perihal upaya hukum luar biasa 

khususnya mengenai permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan 

oleh seorang Isteri dari seorang terpidana yang masih hidup sebagaimana 

termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. 

Putusan tersebut merupakan putusan dari Majelis Hakim Agung di 

Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali terhadap perkara 

pidana khusus, yaitu korupsi. Oleh karena itu dalam paparan ini secara 

singkat penulis hendak menyampaikan pula tentang kondisi korupsi yang 



kian merebak dan penanganannya, tetapi masih dalam kaitannya dengan 

pokok masalah dalam skripsi ini.   

Korupsi bukanlah sesuatu hal yang asing bagi setiap kalangan 

dalam masyarakat. Sekalipun korupsi bukanlah hal yang baru bagi setiap 

bangsa namun korupsi merupakan tindak pidana yang multidimensi dan 

sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Dalam prakteknya, sampai sekarang korupsi sangat sulit untuk 

diberantas, karena praktek korupsi telah “merasuk” dalam seluruh 

kehidupan masyarakat dan sulit dideteksi secara dini. Korupsi merupakan 

bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat itu sendiri. 

Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang 

menyalahgunakan kewenangannya tetapi juga dapat terjadi pada 

perorangan. Setiap orang yang menyalahgunakan jabatan dan 

kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri 

maupun orang lain dapat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Hal 

ini senada dengan pandangan yang dilontarkan oleh Vito Tanzi, yang 

menyatakan, “bahwa korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai 

sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan 

melawan hukum, memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang 

yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan 



hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka 

ditempatkan.”
1
 

Ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, upaya 

pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan 

dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan 

masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, gejala korupsi muncul dengan 

ditandai adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk 

kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar 

hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut 

dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang 

perorangan atau masyarakat.
2
 

Korupsi saat ini masih mewarnai kehidupan masyarakat di negara 

Indonesia, tumbuh subur dan bahkan sudah berakar urat, terjadi disetiap 

sektor. Perbuatan ini nampaknya bukan lagi perbuatan tabu bahkan sudah 

menjadi budaya yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat serta 

merusak landasan moral tata kehidupan.  

Hukum yang dianggap sebagai ratu adil yang diharapkan dapat 

menyeret pelaku korupsi ke dalam penjara nyatanya kurang efektif, 

bahkan hukum kadangkala menjadi obyek “bisnis” karena penegak hukum 

dapat dibeli dengan uang dari hasil korupsinya. Dengan kata lain aturan 

normatif yang ada tak seindah praktik di lapangan. Proses penegakan 
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hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru 

melahirkan adanya ketidakadilan hukum dan saat ini Indonesia sedang 

dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan yang sangat serius.  

Hukum dan keadilan seolah seperti dua kutub yang saling terpisah, 

tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja berseberangan dengan dasar 

filosofis dari hukum itu sendiri, di mana hukum dilahirkan tidak sekedar 

untuk membuat tertib sosial (social order), tapi lebih dari itu, bagaimana 

hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menjaga 

kualitas hukum itu sendiri.  

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-

nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan 

kehendak/aspirasi mereka. Sebab, hukum yang baik akan menjamin 

kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Oleh 

karena itu, disamping tujuan hukum menjaga kepastian hukum juga 

menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3
 

Salah satu penanganan tindak pidana korupsi yang dipandang 

kontroversial dewasa ini adalah penanganan perkara korupsi terhadap 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha 

Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.  

Dalam perkara tersebut Sudjiono Timan selaku terdakwa telah 

diputus bebas oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama di Pengadilan 
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Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2002 sebagaimana 

tertuang dalam putusan Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel. Terhadap 

putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung RI. Selanjutnya, Majelis Hakim kasasi telah memeriksa dan 

memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan vonis hukuman selama 15 

(lima belas) tahun penjara bagi terpidana Sudjiono Timan sebagaimana 

tertuang dalam putusan Nomor 434 K/PID/2003. 

Menanggapi putusan kasasi tersebut, Isteri Sudjiono Timan, selaku 

ahli waris dari terpidana telah mengajukan permohonan Peninjauan 

Kembali kepada Mahkamah Agung RI. Permohonan ini diajukan 

berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (untuk selanjutnya akan disebut KUHAP), yang mengatur 

terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 

terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan 

kembali kepada Mahkamah Agung RI. 

Permasalahannya adalah apakah benar secara hukum Isteri 

Sudjiono Timan merupakan ahli waris yang dapat mengajukan 

permohonan Peninjauan Kembali, sementara Sudjiono Timan selaku 

terpidana belum meninggal dunia atau belum dinyatakan meninggal dunia 

berdasarkan penetapan pengadilan yang berwenang.  

Sementara itu, KUHAP tidak menjelaskan secara tegas siapakah 

yang dimaksud dengan ahli waris dari terpidana, sedangkan didalam 



penjelasan KUHAP hanya dirumuskan cukup jelas tetapi dalam 

prakteknya pun dinilai tidak jelas.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul: “Ahli Waris Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali 

Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Dalam Perkara Korupsi Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia Kepada PT. BAHANA PEMBINAAN 

USAHA INDONESIA)” dengan alasan : 

1. Sejauh ini belum ada skripsi yang menulis tentang Ahli Waris 

Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. 

2. Bahwa permasalahan Ahli Waris sebagai pemohon Peninjauan 

Kembali dalam perkara pidana merupakan isu hukum yang sedang 

relevan saat ini. 

3. Bahwa ketentuan Ahli Waris sebagai pemohon Peninjauan Kembali 

dalam perkara pidana belum dijabarkan secara jelas sehingga secara 

keilmuan sangat perlu untuk dikaji lebih jauh. 

Dalam skripsi ini penulis akan membatasi pembahasannya pada 

pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali yang penulis kaji dari putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, mengingat adanya 

keterbatasan dari penulis untuk mendapatkan Memori Peninjauan Kembali 

yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.  

Selanjutnya, untuk memperkaya penulisan skripsi ini, penulis juga 

akan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel dan Putusan Kasasi Nomor 434 K/PID/2003.  



B. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas 

hukum. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Republik 

Indonesia merupakan suatu negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana 

dinyatakan dalam Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan Undang-

undang Dasar 1945. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, 

mengatakan bahwa negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah 

negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan 

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di 

bawah kekuasaan hukum.
4
  

Dalam konteks negara hukum, setiap orang mempunyai kedudukan 

yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip universal 

pun mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak yang sama di 

hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan 

atau sikap diskriminasi apapun. Sebagai konsekuensinya, setiap orang 

berhak atas peradilan yang efektif jika hak-haknya dilanggar.  

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, prinsip equality 

before the law dirumuskan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan 

bahwa : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
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dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.”
 5

   

Prinsip equality before the law tersebut menjadi dasar perlindungan bagi 

warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan 

pemerintahan. Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip 

dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa 

ada suatu pengecualian. Di dalam negara hukum, segala sesuatu harus 

dilakukan menurut hukum (everything must be done according to law). 

Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, 

bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. 

Dalam negara hukum (rechtstaat) dikenal pula adanya asas 

“praduga tidak bersalah” (presumption of innocence). Asas praduga tidak 

bersalah ini telah dirumuskan dalam Penjelasan Umum butir 3 C KUHAP 

sebagai berikut : 

 “Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan 

dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak 

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.”
 6

 

Selanjutnya, dalam konteks hukum pidana, dinyatakan bahwa tidak 

boleh mempersalahkan seseorang melakukan tindak pidana, jika ternyata 

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, baik menurut 
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peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional.
7
 Hal ini 

telah menjadikan asas utama dalam sistem perundang-undangan dalam 

Hukum Pidana yang disebut dengan asas legalitas, sebagaimana telah 

dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi 

“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, 

kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah 

ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.” 

Penjabaran lebih lanjut terhadap kesamaan kedudukan di depan  

hukum (termasuk juga dalam konteks perlindungan hak asasi manusia) 

termuat dalam KUHAP yang mengatur tentang hak-hak seorang yang 

disangka melakukan perbuatan pidana sejak di tingkat penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan untuk didampingi 

oleh penasehat hukum dalam rangka membela kepentingan orang tersebut 

dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Demikian pula selama dalam proses 

pengadilan, orang tersebut masih berhak didampingi penasehat hukum dan 

diberi kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan upaya hukum. 

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak 

menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 

kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 

dalam hal serta menurut cara yang yang diatur dalam KUHAP.
8
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Dalam KUHAP, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

seseorang yang dinyatakan bersalah adalah upaya hukum biasa berupa 

banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan 

kembali. Selain dalam KUHAP, upaya hukum banding, kasasi, perlawanan 

diatur dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement) maupun RBG 

(Rechtsreglement voor de Buitengewesten) untuk perkara perdata.  

Selanjutnya, karena disadari aparatur hakimnya adalah manusia 

biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan, maka negara 

Indonesia melengkapi upaya hukum dengan Peninjauan Kembali terhadap 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai upaya 

hukum luar biasa. Jadi, upaya hukum Peninjauan Kembali (Herziening) 

merupakan upaya hukum baru yang tidak diatur dalam HIR.
9
  

Di Indonesia, upaya hukum Peninjauan Kembali sudah lama 

diterapkan dan telah mengalami perkembangan demi perkembangan. 

Sebelum adanya KUHAP, yang didahului munculnya kasus Sengkon dan 

Karta pada awal tahun 1980-an. Kasus tersebut membuat masyarakat ingin 

adanya suatu produk hukum yang membuka dasar hukum baru bagi 

lembaga Peninjauan Kembali. Telah ada beberapa produk hukum yang 

menyangkut Peninjauan Kembali. Peraturan-peraturan tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 tentang Lembaga 

Peninjauan Kembali. 
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2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1971 tentang 

Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969. 

3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980 tentang 

Peninjauan Kembali Putusan Hakim yang Memperoleh Kekuatan 

Hukum yang Tetap. 

4. Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana.  

5. Pasal 24 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2012 tentang 

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara 

Pidana. 

Melalui kasus Sengkon dan Karta upaya hukum Peninjauan 

Kembali diperkenalkan ke publik sebagai suatu langkah korektif bagi 

putusan hakim. Lembaga ini kemudian dikukuhkan sebagai suatu 

instrumen hukum sebagaimana dapat dilihat dalam Bab XVIII Pasal 263 

sampai dengan Pasal 269 KUHAP, sehingga produk hukum yang 

dimaksudkan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, yang saat ini berlaku sejak diundangkan pada Tahun 

1981.  

Pasal-pasal tersebut diatas mengatur tentang tata cara untuk 

melakukan Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Melalui pasal-pasal tersebut dapat 

diketahui bahwa tujuan hakiki adanya upaya hukum Peninjauan Kembali 



adalah agar suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dapat ditinjau kembali atau dibatalkan, untuk selanjutnya terpidana dapat 

dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.  

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ilmu 

hukum pidana harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil 

sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP.  Syarat – syarat formil 

untuk pengajuan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: 

- Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

- Putusan pengadilan tersebut memuat pemidanaan, artinya bukan 

putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum 

(onslag van alle rechtsvervolging). 

- Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. 

- Diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara 

tersebut dalam tingkat pertama (Pasal 263 Ayat (2) jo Pasal 264 

Ayat (1) KUHAP). 

- Terpidana atau ahli warisnya, belum pernah mengajukan 

Peninjauan Kembali (Pasal 268 Ayat (3) KUHAP).
10

 

Selanjutnya, terdapat syarat-syarat materiil yang merupakan dasar/alasan 

pengajuan Peninjauan Kembali yang ditentukan oleh KUHAP adalah 

sebagai berikut : 
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- Adanya novum yakni bukti atau keadaan baru yang belum pernah 

diajukan dalam pemeriksaan perkara. 

- Adanya 2 (dua) atau lebih putusan pengadilan yang saling 

bertentangan. 

- Adanya kekeliruan/kekhilafan Hakim secara nyata (Pasal 263 Ayat 

(2) KUHAP). 

Di dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP diatur secara jelas pihak-

pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 

adalah terpidana atau ahli warisnya. Menurut Pasal 1 angka 32 KUHAP 

yang dimaksud dengan terpidana adalah orang (subjek hukum) yang telah 

dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksudkan ahli warisnya tidak 

dijelaskan dalam KUHAP.  

Tidak adanya penjelasan yang pasti dalam KUHAP mengenai ahli 

waris ini mengakibatkan persoalan yang berkaitan dengan apakah seorang 

Isteri dari seorang terpidana yang masih hidup adalah ahli waris yang 

dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. 

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Isteri dari 

Sudjiono Timan merupakan cerminan dari persoalan diatas, dimana 

terhadap permohonan Peninjauan Kembali tersebut, sebagaimana putusan 

Peninjauan Kembali dengan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang diputus 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus Korupsi Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha 



Indonesia dengan Terpidana Sudjiono Timan,
11

 telah berkembang 

pandangan yang bersifat pro dan kontra dalam masyarakat karena sebagai 

terpidana, Sudjiono Timan tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah 

ada penetapan pengadilan sehubungan dengan status hidup dirinya. 

KUHAP tidak pernah menegaskan tentang definisi ahli waris. 

Padanan kata “ahli waris” dapat dilihat diluar KUHAP baik didalam BW 

(Burgelijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun di 

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya di singkat KHI.  

Pengertian pewaris, ahli waris dan warisan merupakan bagian 

hukum perdata, karena masalah ini merupakan hubungan keperdataan 

yang tentunya tidak diatur secara jelas dalam hukum pidana. Dalam pasal 

830 KUHPerdata menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena 

kematian”, ini berarti bahwa pewaris, ahli waris dan barang warisan baru 

ada setelah terjadinya kematian yaitu setelah meninggalnya pewaris. Jadi, 

arti kata Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan setelah 

ada orang yang meninggal dunia. 

KUHPerdata juga menentukan urut-urutan dan golongan ahli waris 

seseorang yang meninggal. Jika yang meninggal adalah seorang suami 

maka ahli waris nya adalah sebagai berikut : 

- Golongan ke-1 : Anak-anak dan/atau keturunannya dan isteri. 

(Pasal 852 KUHPerdata). 
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- Golongan ke-2   :  Jika golongan orang yang disebut pada golongan 

ke-1 tidak ada, maka para ahli waris nya adalah orang tua dan 

saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak keturunannya. 

- Golongan ke-3  : Kalau golongan ke-2 tersebut diatas tidak juga 

ada maka para ahli warisnya adalah kakek dan/atau nenek dan 

leluhur seterusnya keatas. 

- Golongan ke-4  :  Jika golongan ke-3 seperti tersebut ternyata tidak 

ada juga maka para ahli warisnya adalah sana keluarga yang lebih 

jauh dalam garis kesamping sampai tingkat ke-6.
12

 

Jadi, adanya ahli waris akan timbul setelah “pewaris” meninggal 

dunia, sehingga bila terjadi peristiwa hukum kematian seseorang maka 

akan menimbulkan akibat hukum diantaranya ialah masalah bagaimana 

pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang 

meninggal dunia. Oleh karena itu, tidak ada akibat hukum yang akan 

dilakukan oleh ahli waris dikarenakan pewaris masih hidup.
13

  

Dalam kasus korupsi dengan terpidana Sudjiono Timan, terpidana 

belum pernah dinyatakan telah meninggal dunia/diduga meninggal dunia, 

sehingga tidak terdapat hak kepada “ahli waris”. Dengan demikian 

menurut pandangan diatas, maka syarat formil permohonan Peninjauan 

Kembali yang diajukan oleh Isteri terpidana korupsi yang berstatus buron 
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tersebut tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP 

dikarenakan terpidana belum meninggal atau tidak ada surat yang 

menyatakan terpidana telah meninggal dunia, sehingga putusan Peninjauan 

Kembali tersebut batal demi hukum (vanrechtswegenietig atau ab intio 

legally null and void) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak 

pernah ada (never existed). Karena tidak pernah ada, maka putusan 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat 

hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya 

tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor atas 

putusan pengadilan. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang termuat di dalam latar belakang masalah 

tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apakah yang dimaksud “ahli waris“ dalam syarat formil 

permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana ? 

2. Apakah Isteri terpidana yang masih hidup dapat dikategorikan 

sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 

(1) KUHAP ? 

 

 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

Selain sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) 

pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga, skripsi ini juga bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud ahli waris dalam syarat 

formil permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana. 

2. Untuk mengetahui apakah Isteri terpidana yang masih hidup dapat 

dikategorikan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. 

Pengertian penelitian yuridis normatif dapat diketemukan didalam 

bukunya Zainudin Ali yang dirumuskan sebagai penelitian yang 

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta norma-norma 

hukum yang ada dalam masyarakat dan melihat sinkronisasi suatu 

aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki.
14
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2. Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus 

(case approach) atau studi kasus. Studi kasus memanfaatkan teknik-

teknik telaah pengamatan, dan bertujuan memberikan gambaran suatu 

situasi tertentu sedemikian rupa sehingga diperoleh kejelasan atas 

suatu asas yang lebih rampat.
15

 

3. Jenis Data 

Dalam penelitian dikenal adanya Data Primer dan Data 

Sekunder.
16

 Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis 

adalah data sekunder (secondary data) yang berupa : 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan data hukum yang bersifat 

autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum 

Primer terdiri dari KUHP, KUHAP, SEMA No. 1 Tahun 2012 

tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam 

Perkara Pidana, PERMA, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel, Putusan 

Kasasi Nomor 434 K/PID/2003, Putusan Peninjauan Kembali 

Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. 

b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
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jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan 

dengan penelitian. 

4. Teknik Analisis  

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis, data yang 

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan 

bahan sekunder. Analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang 

dilakukan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan 

matematika. 

5. Unit Analisa dan Unit Amatan 

a. Unit Amatan 

Unit Amatan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel, 

Putusan Kasasi Nomor 434 K/Pid/2003, Putusan Peninjauan 

Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Pasal 263 Ayat (1) KUHAP 

yang berkaitan dengan syarat formil pengajuan permohonan 

Peninjauan Kembali. 

b. Unit Analisa 

Unit Analisa dalam penulisan ini adalah Dasar pertimbangan 

Hakim dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali yang 

diajukan oleh Isteri Sudjiono Timan sebagai ahli waris. 

 

*** 

 


