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A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta 

menjamin segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah 

tidak ada kecualinya. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak 

berdasar atas kekuasaan, ini berarti setiap tindakan pemerintah atau lembaga-

lembaga negara lain harus dilandaskan pada hukum atau harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara Hukum berdasarkan Pancasila yaitu 

“Dalam Negara Hukum Pancasila harus berlaku supremasi hukum”. Prinsip ini 

mewajibkan segenap aparatur pemerintah untuk memelihara tegaknya hukum, 

mewujudkan terlaksananya kepastian hukum dan menjamin hukum bagi setiap warga 

negara tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap yang memerintah dan yang 

diperintah, dilain pihak hukum itu harus dipandang  sebagai suatu alat, sarana 

penunjang yang akan mempercepat, mengarahkan dan mengamankan pembangunan 

nasional di negara kita (H.Hamrat Hamid dan Harun M Husein 1992:2). 

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum adalah tegaknya hukum 

dan keadilan. Penindakan terhadap perbuatan yang dapat melanggar ketertiban umum 

dilakukan dalam bentuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar 

masyarakat. Hukum mempunyai peranan penting terutama dalam negara hukum yang 

berdasar Pancasila ini. Peranan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, dan 
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kedamaian ini merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang 

bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat batiniyah. Hukum tidak hanya saja 

sebagai refleksi kekuasaan yang semata-mata tetapi harus memancarkan perlindungan 

terhadap hak-hak warga negara, maka hukum harus ditegakkan. Namun dalam 

pelaksanaan hukum tidak boleh menelanjangi hak asasi utama yang melekat pada diri 

manusia. 

Salah satu hak asasi utama dalam pelaksanaan hukum adalah upaya kasasi 

karena upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada 

penuntut umum. Namun semua itu tergantung pada mereka untuk mempergunakan 

hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat 

mengesampingkan hak tersebut, tetapi apabila sebaliknya yaitu keberatan atas 

putusan yang diambil atau dijatuhkan maka dapat mempergunakan hak tersebut 

untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

Bersamaan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan 

undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu 

menimbulkan “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan 

kasasi, tidak ada alasan untuk menolak. Apakah permohonan itu ditolak, bukan 

wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang 

Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri tidak perlu mempersoalkan apakah hak 

mengajukan permohonan kasasi telah gugur atau tidak. Tugas pokok Pengadilan 

Negeri adalah wajib menerima setiap permohanan kasasi serta wajib meneruskan 

permohonan itu kepada Mahkamah Agung. 

Dalam hal ini KUHAP menerangkan Pemeriksaan dengan Acara Cepat 

diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI proses Pemeriksaan dengan Acara Cepat 

yaitu Perkara yang diajukan pada hari itu harus diperiksa dan diputus pada hari itu 

juga. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat terbagi dalam dua paragraf, yaitu: 

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan 

2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. 

Acara pemeriksaan cepat merupakan bentuk ketiga tata cara pemeriksaan 

perkara di sidang pengadilan. Sifat putusan dalam perkara dengan acara cepat 

merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga sifat putusan 
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melenyapkan hak terdakwa untuk mengajukan banding. Akan tetapi, sifat seperti itu 

tidak meliputi segala putusan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (3): Dalam hal 

dijatuhkan “pidana perampasan kemerdekaan”, terdakwa dapat meminta banding. 

Kalau begitu, ditinjau dari segi upaya hukum banding, undang-undang membedakan 

putusan dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam dua kelompok: 

1. Putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan 

permintaan banding. 

2. Putusan yang termasuk ke dalam kelompok ini berupa putusan yang bukan 

perampasan kemerdekaan, misalnya hanya berupa denda. Terhadap putusan 

semacam ini terdakwa tidak diperkenankan undang-undang mengajukan banding. 

Upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa ialah permintaan kasasi. 

3. Putusan yang tidak bersifat tingkat pertama dann terakhir dan dapat diminta 

banding. Putusan yang dapat diminta banding ialah putusan yang dijatuhkan 

berupa pidana perampasan kemerdekaan terdakwa. Misalnya putusan yang 

dijatuhkan pidana penjara atau kurungan. Dalam hal yang seperti ini terdakwa 

berhak melakukan upaya banding. 

Menurut ketentuan KUHAP terhadap putusan perkara dalam pemeriksaan 

dengan acara tindak pidana ringan, tidak dapat diajukan permintaan banding. Akan 

tetapi jika putusan yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan, 

terdakwa dapat meminta banding. Jenis acara pemeriksaan cepat yang kedua ialah 

acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan ini diatur dalam 

paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, sehingga dapat dikatakan acara ini merupakan 

lanjutan dari acara tindak pidana ringan. Namun demikian, sekalipun kedua acara 

pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama, yakni Bagian Keenam, dan 

sama-sama dikategorikan sebagai “acara pemeriksaan cepat”, antara keduanya 

terdapat ciri dan perbedaan yang khas, antara lain, pada acara pemeriksaan 

pelanggaran lalu lintas jalan. Yang kedua dalam acara pemeriksaan ini terdakwa 

“dapat diwakili”, ketiga, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan “di 

luar hadirnya terdakwa”, dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan 

perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah 

kepada terdakwa. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Demikian sekedar gambaran perbedaan antara kedua jenis pemeriksaan 

dengan acara cepat. Walaupun sama-sama disebut dan dimasukkan dalam kelompok 

acara pemeriksaan cepat, tetapi antara yang satu dengan yang lain saling mempunya 

corak kekhususan tersendiri. Persamaan yang dimiliki keduanya hanya terletak pada 

proses pemeriksaan sama-sama dilaksanakan dalam sidang pengadilan secara cepat. 

Perkara yang diajukan pada hari itu harus diperiksa dan diputus pada hari itu juga. 

Terhadap putusan acara cepat, baik perkara yang diperiksa dengan acara 

tindak pidan ringan maupun acara pelanggaran lalu lintas jalan, tidak dapat 

dimintakan banding, kecuali apabila putusan itu berupa pidan perampasan 

kemerdekaan. Dalam hal ini permintaan banding tidak dapat diajukan, sehingga 

terhadap putusan ini hanya cukup diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat 

pertama dan tingkat terakhir. Tidak ada alternatif lagi untuk menguji dan mengoreksi 

putusan tersebut. Hal seperti ini, sungguh sangat tidak wajar, dan benar-benar tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataan masyarakat kurang dapat menerima jika 

putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. Apabila bertitik tolak dari Pasal 67 

dan Pasal 244, terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri sebagai 

pengadilan tingkat pertama, tidak dapat diuji dan dikoreksi lagi baik oleh pengadilan 

tingkat banding maupun oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, sebab 

berdasarkan kedua pasal tersebut, terhadap putusan bebas tidak dapat diminta 

banding maupun kasasi. 

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu 

badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh 

keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu 

perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam 

suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal 

ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke 

pengadilan. Terhadap putusan yang oleh hakim pengadilan tingkat pertama, maka 

baik terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau 

menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. 

Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur secara lengkap dan 

terperinci. hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hak baik bagi terdakwa 
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maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu 

upaya hukum biasa dan luar biasa. 

Kasasi merupakan upaya hukum biasa, dapat dijelaskan di dalam ketentuan 

Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan “Terhadap putusan perkara pidana yang 

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain  daripada Mahkamah 

Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan 

kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Kasasi 

merupakan hak. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun 

kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak 

tersebut. Seandainyya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat 

mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat 

mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah 

Agung. 

Berbarengan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan 

Undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu 

menimbulkan “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan 

kasasi, tidak ada alasan untuk menolak. Apakah permohonan itu diterima atau 

ditolak, bukan wewenang Mahkamah Agung. Bahkan sekalipun permohan kasasi 

diajukan telah melampui tenggang waktu 14 hari seperti yang digariskan pada Pasal 

245 ayat (1), Pengadilan Negeri tetap wajib menerima permohonan. Demikian juga, 

seandainya kasasi tidak dibarengi dengan memori kasasi maupun terlambat 

menyampaikan mempri kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 248, Pengadilan 

Negeri tetap menerima dan menyampaikan permohonan dan berkas perkara kasasi 

sebab yang berwenang sepenuhnya untuk menilai sah tidaknya permohan kasasi 

hanya Mahkamah Agung. 

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena 

kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang 

berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya 

terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Sehubungan 

dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para 
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hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu 

kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh 

Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan 

bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara 

yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum 

yang berlaku. 

Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat 

memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-undang terhadap suatu perkara yang 

ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu 

sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasaran akal, ataupun sebuah uraian 

secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan 

berdasarkan keyakinannya. 

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke 

pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. 

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan Pasal-

pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga didasarkan atas 

keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu 

perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain 

memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan. 

Terhadap putusan yang oleh hakim pengadilan tingkat pertama, maka baik 

terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau 

menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. 

Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur secara lengkap dan 

terperinci. hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hak baik bagi terdakwa 

maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu 

upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini  disebut 

dengan Kasasi. 

Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun 

kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada 

terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa menerima putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak mempergunakan hak tersebut. Sebaliknya 
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jika mereka tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dapat mempergunakan hak 

untuk mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung. 

Menurut M. Yahya Harahap (1988;1101), ada tiga tujuan utama dari  

lembaga upaya hukum Kasasi, yaitu : 

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan 

Kasasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan 

hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta 

apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-

undang. 

2. Menciptakan dan membentuk hukum baru 

 Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan 

Kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan kaidah hukum 

baru dalam bentuk yurisprudensi. Hal demikian dikenal dengan istilah “judge 

making law”. Mahkamah Agung menciptakan hukum baru guna mengisi 

kekosongan hukum maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan pesatnya 

perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Kehidupan peradilan di Indonesia 

memang tidak menganut prinsip precedent, yaitu prinsip yang mengharuskan 

peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan 

kasasi. Dalam prakteknya, putusan Mahkamah Agung selalu dijadikan pedoman 

atau panutan. Setiap penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti akan kembali 

diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi. Dengan demikian secara 

psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil putusan akan selalu cenderung 

mengkikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung. 

3. Pengawasan terciptanya keseragam penerapan hukum 

Tujuan lain dari pemeriksaan Kasasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesadaran 

keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya keputusan Kasasi yang 

menciptakan yurisprudensi, sedikit banyak akan mengarahkan keseragaman 

pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum. Dengan adanya upaya hukum 

Kasasi dapat dihindari adanya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan 

jabatan oleh para hakim yang tergoda oleh  kebebasan kedudukan yang 

dimilikinya. 
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Putusan apa saja yang dapat diajukan untuk permohonan kasasi, penjelasan 

ini dapat dijelaskan sesuai dengan Pasal 244 KUHAP yaitu putusan perkara pidana 

yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi: 

1. Semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 

pengadilan, 

2. Kecuali terhadap putusan: 

a. Mahkamah Agung sendiri, dan 

b. Putusan bebas. 

Adalah wajar dan logis jika permohonan kasasi tidak dapat diajukan 

terhadap putusan Mahkamah Agung. Tidak wajar memeriksa dan memutus kembali 

putusan perkara yang telah diambil oleh Mahkamah agung. Hal itu akan 

melenyapkan tujuan penegakan kepastian hukum. Kalau putusan kasasi masih boleh 

lagi dikasasi, tidak terwujud kepastian hukum atau legal certain, dan akan terjadi 

siklus pemeriksaan perkara yang tidak berujung pangkal. Itulah sebabnya undang-

undang membatasi bahwa kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung, tidak 

diperkenankan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 244, terhadap putusan bebas tidak dapat 

diajukan permohonan kasasi, akan tetapi, kenyataan praktek, larangan Pasal 244 

tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara contra legem. Mengenai 

hal ini sudah dibicarakan baik pada ulasan yang berhubungan dengan putusan bebas 

dikaitkan dengan upaya banding dan kasasi. Dalam uraian dimaksudkan secara 

panjang lebar, yaitu sebagai berikut: 

1. Permohonan banding terhadap putusan bebas, mutlak tidak dapat diajukan. Jadi, 

dengan dalih dan alasan apa pun, permohonan banding terhadap putusan bebas 

mutlak tidak dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP. 

Nyatanya praktek peradilan sampai pada saat ini, masih berpegang teguh secara 

murni dan konsekuen terhadap ketentuan Pasal 67 tersebut. 

2. Permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan. Inilah 

yang kita jumpai dalam kenyataan praktek peradilan, telah dengan sengaja 

menyingkirkan ketentuan Pasal 244. Apa yang dilarang pasal itu telah dibenarkan 

dalam kenyataan praktek. Hal ini jelas-jelas merupakan contra legem, yakni 
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praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan 

undang-undang”. 

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memohon kasasi 

terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau tanggal 16 Oktober 

2002 Nomor : 1720/Pid.LL/2002/PN.Rtu dengan acara pemeriksaan cepat dalam 

perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh terdakawa JUNAIDI AB., 

tempat lahir Banjarmasin, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan 

Indonesia, tempat tinggal di Jl. Veteran Gang V Nomor 42 RT.26 Banjarmasin, 

agama Islam, pekerjaan Sopir melanggar Pasal 59 (2) jo. Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pengemudi 

tidak memasang lampu penerangan tanda motor yang ada dibagian belakang 

kendaraan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Pelanggar/JUNAIDI AB. secara 

nyata tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, akan tetapi Putusan 

Pengadilan Negeri Rantau beramar “lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van 

alle rechtsvervolging) bukan beramar “bebas murni (vrijspraak) atau tidak terbukti. 

Sebagai reaksi terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Rantau, 

maka tanggal 23 Oktober 2002 Jaksa atau Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau 

mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Atas permohonan 

kasasi tersebut maka Mahkamah Agung melakukan persidangan pemeriksaan kasasi 

dengan melibatkan tiga Hakim Agung, yaitu : Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, 

S.H.,M.H. Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Sidang, Drs. H. HAMDAN, S.H.,M.H. dan Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. 

sebagai Hakim-Hakim Anggota. 

Bertitik tolak pada pemikiran tersebut di atas maka penelitian ini menjadi 

menarik untuk dikaji. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, cukup alasan bagi 

penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul “ANALISIS DASAR PENGAJUAN 

KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH 

PENGADILAN NEGERI RANTAU DENGAN ACARA PEMERIKSAAN 

CEPAT DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA OLEH MAHKAMAH 

AGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 K/Pid/2003)" 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena 

merupakan suatu pedoman dan yang dapat mempermudah penulis dalam membahas 

permasalahan yang diteliti, sehingga sasaran yang dicapai jelas sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh penulis. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas 

perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas. Adapun perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dasar Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi putusan yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan Negeri Rantau dengan acara pemeriksaan cepat? 

2. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pengajuan kasasi terhadap perkara yang dijatuhkan oleh pengadilan 

dengan acara pemeriksaan cepat? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam proses 

penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang 

dikehendaki. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini tujuan yang hendak 

dicapai penulis adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui dasar Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi putusan 

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau dengan acara pemeriksaan 

cepat. 

b. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan 

putusan terhadap pengajuan kasasi terhadap perkara yang dijatuhkan oleh 

pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu dalam 

bidang ilmu hukum. 

b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti 

penting ilmu hukum dalam teori dan praktek. 
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c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 

agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan 

yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan 

menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari 

penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut teori. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan sebagai bahan 

referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberi data dan informasi mengenai bagaimana dasar pertimbangan 

hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan memutuskan permintaan 

kasasi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan 

acara pemeriksaan cepat. 

b. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan 

terhadap perkara yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan acara 

pemeriksaan cepat dapat diajukan upaya hukum kembali. 

 

E. Metode Penelitian 

Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu akan 

dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “ metode “ berasal dari 

bahasa Yunani methodos, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan 

pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam 

mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar 

penentuan kebenaran yang dimaksud (Koentjoroningrat, 1993 : 22 ) 
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Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor 

penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu 

permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang 

utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan 

dihadapi.  

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 

mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, yang kemudian data tersebut akan 

diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi 

penelitian dan penelitian ini meliputi : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang  dilakukan merupakan penelitian hukum normatif,  yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data dengan mengkaji hukum 

sebagai norma (hukum positif dalam sistem perundang-undangan, putusan 

pengadilan, asas keadilan). Penelitian normatif selalu diarahkan kepada 

identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku dan juga diarahkan 

pada efektivitas hukum itu dalam kehidupan masyarakat. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amirudin dan 

Z. Asikin. 2004:25). Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dasar 

permohonan kasasi  Kejaksaan Negeri Rantau terhadap putusan bebas perkara 

pidana pelanggaran lalu lintas dengan terdakwa Junaidi AB dan pertimbangan 

hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Kasasi  

Kejaksaan Negeri Rantau terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran lalu 

lintas dengan terdakwa Junaidi AB. 

3. Jenis Data  

Merupakan catatan penting bagi seorang peneliti. Data merupakan 

catatan hasil interview dan observasi yang dalam penelitian kualitatif disebut 
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“fieldnote”. (HB. Sutopo : 2002). Sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan 

data atau informasi sebagai bagian penting dalam proses penelitian. Data yang 

digunakan yaitu Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis  melalui 

literatur, dokumen lainnya, maupun bahan pustaka lainnya. 

4. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data diambil dari sumber 

Data Sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan 

cara mempelajari literatur dan bahan-bahan perkuliahan , pendapat para sarjana 

dan peraturan perundangan  yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :  

1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman 

3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 

b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, 

seperti : hasil ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang terkait 

dengan topik penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, diantaranya : bahan dari media internet yang relevan dengan 

penelitian ini dan Kamus Hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua yaitu teknik 

interaktif yang meliputi interview dan observasi berperan serta  dan teknik non 

interaktif yang meliputi observasi tak berperan serta dan content analisis 

dokumen. (HB. Sutopo : 2002). Untuk memperoleh data yang di perlukan maka 

penulis menggunakan teknik Penelitian Kepustakaan, Teknik pengumpulan data 

dengan penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dari bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka 

lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Serta akan meneliti 

dokumen-dokumen berupa akta perdamaian. 
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif, yaitu 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan kemudian menghubungkan data tersebut 

dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk akhirnya 

ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. 

 

 Model analisa interaktif (interactive model of analisis ) menurut (H.B Sutopo 

:2002) seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul data direduksi 

artinya data diseleksi dan disederhanakan  setelah itu diadakan penyajian data yaitu 

rangkaian data yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang 

ditarik kurang mantap dapat mengulangi lagi melalui pengumpulan data. Setelah data 

terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang dibuat secara 

sistematis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang baik. 

F. Sistematika 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan 

karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka 

penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, 

      Pengumpulan Data 

     Reduksi Data Sajian Data 
 

Penarikan Kesimpulan 
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pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka. 

Yang apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,, 

Sistematika Penulisan Hukum 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini  menguraikan  Kerangka Teoritik yang berisi Tinjauan Umum 

Tentang Acara Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan, Tinjauan Umum 

Mengenai Acara Pemeriksaan Cepat dan Tinjauan Umum Tentang Upaya 

Hukum serta  Kerangka Pemikiran 

BAB III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan dasar Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi 

putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau dengan acara 

pemeriksaan cepat dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pengajuan kasasi terhadap perkara yang 

dijatuhkan oleh pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat 

BAB IV.   PENUTUP 

Bab ini menguraikan simpulan dan saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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