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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Jenis putusan yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal 

pengujian undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 56 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi adalah (1) 

permohonan tidak dapat diterima, (2) permohonan ditolak dan, (3) 

permohonan dikabulkan. Dalam perkembangannya putusan Mahkamah 

Konstitusi ada yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally 

constitutional) dan inkonstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional), berdasarkan sifatnya putusan-putusan Mahkamah 

Konstitusi dapat digolongkan bersifat condemnatoir, declaratoir, dan 

constitutief. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi berkembang kearah perumusan norma yang 

dianggap sebagai pintu masuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk melebihi 

kewenangannya dan melangkahi kewenangan dari badan legislatif. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma dalam 

putusannya terdapat perubahan frasa sehingga menimbulkan norma hukum 

yang baru, dan putusan yang konstitusional bersyarat dan putusan tidak 

konstitusional bersyarat merupakan bagian dari putusan yang dianggap 
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merumuskan norma, karena memberikan syarat sehingga norma 

hukumnya berbeda dengan norma hukum sebelumnya. Sementara itu 

hubungan kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga 

tinggi negara lainnya terutama dengan badan legislatif sebagai pembentuk 

undang-undang yang dapat diuji konstitusionalnya oleh Mahakamah 

Konstitusi adalah sejajar berdasarkan prinsip check and balances sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

4.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi mengawal 

konstitusi sebaiknya dan sebisa mungkin menghindari untuk menjatuhkan 

putusan-putusan yang merumuskan norma dalam perkara pengujian 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 agar tidak terjadi pandangan negatif terhadap 

lembaga tersebut. 

2. Apabila terdapat sebuah norma dalam undang-undang yang dinyatakan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya dikembalikan 

dan dilakukan revisi oleh pihak yang mempunyai kewenangan legislatif, 

dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 
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