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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Pembahasan dan Penelitian tersebut diatas, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat 

positive legislature dalam pengujian UU, didasarkan atas 

pertimbangan dan argumentasi hukum. Dalam pengambilan putusan, 

hakim menggunakan beberapa penafsiran sebagai metode penemuan 

hukum, mengingat hakim MK memiliki kebebasan untuk 

menafsirkan, maka“judicial activism”penting dilakukan semata-mata 

agar tujuan hukum tercapai dan tidak dilarang oleh HukumAcara 

MK. Hakim melihat praktik di beberapa Negara lain, seperti Jerman, 

Austria, Amerika, dimana di Negara-negara tersebut hakim biasa 

membuat putusan yang bersifat mengatur dengan syarat demi 

keadilan substantive yaitu keadilan yang hakiki dan dirasakan oleh 

public sebagai keadilan yang sesungguhnya yang diakui dan hidup 

dalam masyarakat. 

2. Norma yang disebut kaedah adalah patokan, asas yang diatur sebagai 

muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah suatu 

norma dan norma tersebut diletakkan dalam batang tubuh suatu 

UndangUndang. Disisi lain apabila materi muatan itu akan diperjelas, 

maka bisa dibuat penjelasannya dalam Penjelasan UndangUndang, 
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walaupun harus menciptakan suatu norma baru. Jadi tindakan 

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 28 

dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Pilpres bertentangan dengan 

Konstitusi dapat dibenarkan bahwa dimungkinkan membuat 

putusanber syarat (conditionally unconstitutionaly). Dengan adanya 

putusan ini, persoalan warga Negara yang tidak terdftar dalam DPT 

itu teratasi diketoknya putusan MK dalam perkara ini. Warga Negara 

yang namanya belum terdaftar rdalam pemilihan presiden dan wakil 

presiden dapat mengguunakan hak pilihnya dalam Pilpres. 

B. Saran 

Berdasarkan penjabaran dalam kesimpulan tersebut diatas, maka penulis 

ajukan saran sebagai berikut: 

1. Penegasan kembali pengaturan mengenai tindak lanjut putusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga pemerintahan yang 

menjalankan Undang-Undang terkait, sehingga tercapainya 

kesepahaman dan kesatuan hukum bagi masyarakat terutama 

penegasan tentang keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagai bahan galian hukum. Karena sampai saat ini belum ada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan 

KTP dan Paspor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden. 

2. DPR RI sebagai pembentuk undang-undang melakukan legislative 

reviewe terhadap undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
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Perubahan atas undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan kewenangan MK 

memutus secara Ultra Petita dengan usulan redaksi sebagai berikut: 

“Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dapat membuat 

putusan bersifat Ultra Petita dalam rangka menegakkan keadilan 

Konstitusional dan keadilan substantive. 

 


