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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tulisan yang telah saya kemukakan diatas dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut, 

1. Untuk solusi mengenai adanya pertentangan putusan peninjauan kembali 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dilakukan Peninjauan 

Kembali sesuai dengan (Pasal 67 (e) Undang-undang No. 5 tahun 2004 

tentang Mahkamah Agung) tentang syarat pengajuan Peninjauan Kembali 

Supaya alasan ini memiliki validitas, harus dipenuhi syarat-syarat berikut : 

Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan antara putusan 

yang satu dan yang lain terdapat saling pertentangan. Adanya dua atau 

lebih putusan merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) lahirnya 

putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan lain. Pihak yang 

terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah 

sama,Mengenai soal dan dasar yang sama,Oleh pengadilan yang sama atau 

sama tingkatnya,Selain itu dapat juga dilakukan pengaduan kepada badan 

pengawasan mahkamah agung yang tugas dan fungsi nya untuk 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan 

mahkamah agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan agar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku  
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2. Bahwa kedudukan dan fungsi surat edaran mahkamah agung hanyalah 

suatu penetapan untuk aturan aturan formiil dan bukan merupakan suatu 

aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mewajibkan untuk 

dipatuhi sedangkan kaitanya dengan putusan nomor 145/PK/Pdt/2010 

yang menggunakan SeMa sebagai acuan untuk dikabulkanya PK lebih dari 

1x merupakan hal yang salah dalam penerapan hukum-nya, untuk itu 

menurut analisis saya Putusan dengan nomor 145/PK/Pdt/2010 memiliki 

banyak kejanggalan di dalam isi putusan maupun dasar penerapan 

hukumnya tidak sesuai dengan aturan aturan hukum yang seharusnya di 

terapkan. 

4.2.Saran 

1. Saran saya untuk para pihak agar melakukan upaya peninjauan kembali 

sebagai salah satu solusi dengan adanya pertentangan putusan peninjauan 

kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan melakukan 

pengaduan kepada badan pengawasan Mahkamah Agung agar dilakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan mahkamah agung 

dan pengadilan di semua lingkungan peradilan agar sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku agar kasus ini 

dapat mencapai kepastian hukum dan kasus ini dapat mencapai hasil final 

yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan di indonesia.  

2. Saran saya agar Mahkamah Agung menegakkan aturan hukum yang sudah 

ada agar kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat 

tercapai, karena begitu besarnya peran Mahkamah Agung sebagai 
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pemegang kekuasaan kehakiman diharapkan Mahkamah Agung dapat 

bersikap sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945 karena fungsi dan tujuan hukum adalah agar tercapai suatu 

keadilan, bagaimana keadilan bisa dicapai bila penegak hukum apalagi 

pada tingkat Supreme Court seperti Mahkamah Agung tidak dapat berlaku 

Adil dengan menjalankan tugas fungsi dan kewenanganya sesuai dengan 

apa yang dilimpahkan pada Mahkamah Agung, Demikian merupakan 

saran dari saya, semoga apa yang saya tulis dalam tulisan saya ini dapat 

bermanfaat untuk hukum di Indonesia. 
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