
BAB IV 

PENUTUP 

 

Sebagai penutup tulisan ini, maka dalam bab ini penulis hendak 

memaparkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai konklusi dari uraian-uraian 

sebelumnya dalam bab I, bab II, dan bab III sebagai berikut : 

 

A. Kesimpulan 

Uraian mengenai “Ahli Waris” dalam syarat formil permohonan Peninjauan 

Kembali dalam perkara pidana dan apakah Isteri terpidana yang masih hidup 

dapat dikategorikan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 

Ayat (1) KUHAP dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Bahwa “Ahli Waris” dalam syarat formil permohonan Peninjauan Kembali 

dalam perkara pidana haruslah dilihat sebagai sebuah sistem hukum yang 

berlaku. Dalam pemikiran yang demikian, mesikpun KUHAP tidak 

menjelaskan secara tegas mengenai apa dan siapa “Ahli Waris” 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 Ayat (1), maka untuk 

menemukan pengertian apa dan siapa “Ahli Waris” tersebut dapat diacu 

dalm aspek keperdataan melalui penafsiran sistematik. Berdasarkan 

penafsiran sistematik ini, apa dan siapa “Ahli Waris” dapat ditemukan, 

yaitu “Ahli Wrais” baru akan timbul pada saat pewaris meninggal dunia. 

Dengan kata lain, dari aspek keperdataan baik KUHPerdata, Hukum Adat, 

dan Hukum Islam ditegaskan bahwa “Ahli Waris” baru akan timbul pada 

saat pewaris meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa “Ahli Waris” menurut 



Pasal 263 Ayat (1) KUHAP pun akan timbul pada saat pewaris meninggal 

dunia. 

2. Bahwa seorang Isteri dari terpidana yang masih hidup tidak bisa disebut 

sebagai ahli waris menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, karena kedudukan 

ahli waris baru akan timbul pada saat pewaris meninggal dunia. Oleh 

karena itu, permohonan Peninjauan Kembali sebagaiman putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012 telah diajukan oleh 

Isteri terpidana Sudjiono Timan bukan dalam kedudukannya sebagai ahli 

waris, tetapi sebagai Isteri dari terpidana tersebut. 

 

B. Saran 

Sebagai saran dalam tulisan ini penulis perlu menyampaikan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Bagi para penegak hokum kiranya perlu ketegasan untuk memandang 

pengertian “Ahli Waris” dalam kerangka satu sistem hukum di Indoensia, 

sehingga pemikiran dikotomis antara konsep pidana dan konsep perdata 

dapat dihindari. 

2. Untuk selanjutnya Mahkamah Agung RI seyogyanya lebih berhati-hati 

dalam mensikapi permohonan Peninjauan Kembali seperti ini. 

 


