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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, penulis 

mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada studi kasus Pemilukada kota Jayapura, menurut 

hukum beracara Mahkamah Konstitusi atau Peraturan 

Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008, pihak – pihak 

yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi adalah 

mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam 

perselisihan hasil Pemilukada, Yaitu; pasangan calon 

sebagai pemohon; dan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP 

kabupaten/ kota sebagai termohon. Artinya, Mahkamah 

seharusnya menolak permohonan yang datang dari 

pihak – pihak diluar yang disebutkan diatas. 

2. Berkaitan dengan Pemilukada kabupaten Yapen pada 

prinsipnya segala keputusan yang dikeluarkan KPU 

selain keputusan rekapitulasi hasil pemilu tergolong 

kedalam keputusan tata usaha negara yang dapat 

digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Sedangkan keputusan rekapitulasi hasil pemilu hanya 

dapat dimohonkan penyelesaiannya di Mahkamah 

Konstitusi. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi justru 

memeriksa putusan tata usaha negara yang bukan 

keputusan rekapitulasi hasil pemilu. 
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3. Telah dijelaskan menurut undang – undang tentang 

Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan Mahkamah 

Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilukada hanya pada 

hasil rekapitulasi Pemilukada itu sendiri. Akan tetapi 

yang terjadi pada Pemilukada kabupaten 

Kotawaringinbarat, Mahkamah Konstitusi justru 

mendiskualifikasi salah satu pasangan calon kepala 

daerah dan menetapkan paangan calon lainnya sebagai 

kepala daerah terpilih, padahal kita tahu bahwa dalam 

hal kewenangan menetapkan kepala daerah terpilih 

merupakan kewenangan KPU. 

putusan Mahkamah Konstitusi cenderung mengabulkan 

permohonan yang tidak berkaitan langsung dengan 

kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU. Padahal, 

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili 

perkara permohonan keberatan hasil pemilihan umum 

yang berkaitan dengan hasil perolehan suara yang 

mempengaruhi terpilihnya calon. Hal ini berkaitan 

dengan kompetensi pengadilan dan kewenangan 

memutus di luar apa yang diminta Pemohon ( Ultra 

Petita) 

Menurut ketiga studi kasus yang telah dipaparkan, 

Mahkamah tetap berpendirian bahwa Mahkamah Konstitusi 

memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait 

perselisihan hasil (mathematical count) saja tetapi juga dapat 

memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan 
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pemilukada.  Beberapa dasar pertimbangan yang digunakan 

Mahakamah Konstitusi antara lain: 

1. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran yang luas 

dalam mengadili sengketa pemilukada. Mahkamah 

Konstitusi berpendapat dalam mengadili sengketa 

Pemilukada tidak hanya membedah permohonan 

dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan 

Mahkamah Konstitusi juga meneliti secara mendalam 

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, 

sistematis, dan massif yang memengaruhi hasil 

perolehan suara tersebut. Hal ini merupakan 

perwujudan dari fungsi Mahkamah Konstitusi yang 

didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir 

terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-

putusannya. 

2. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK 

berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu 

tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita 

negara hukum dan demokrasi demi kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat, oleh 

karena itu, Mahkamah Konstitusi mengutip salah satu 

prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara 

universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh 

diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang 

dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh 

dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang 

dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum 
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capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, 

tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang 

boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat 

terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum. 

3. Pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum 

daerah, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan 

bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan 

aturan-aturan keadilan prosedural (procedural 

justice) memasung dan mengesampingkan keadilan 

substantif (substantive justice), karena fakta-fakta 

hukum yang telah terbukti dalam perkara tersebut telah 

nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya 

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan 

secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas 

pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

4. Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil 

penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan 

suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan 

menilai dan mengadili hasil penghitungan yang 

diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam 

arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan 

penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah 
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pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau 

cukup oleh pengadilan biasa. 

 

B. Saran 

 Perlu adanya penyelarasan dalam praktek dan aturan 

mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang 

terkait dengan para pihak yang berperkara serta objek 

sengketa yang di perselisihkan hingga kewenagan Mahkamah 

Konstitusi dalam memutuskan sebaiknya dibenahi  sehingga 

aturan tersebut tidak hanya menjadi aturan yang mempunyai 

kepastian hukum, namun dalam praktiknya dapat 

dikesampingkan hingga aturan itu tidak mempunyai 

kewibawaan hukum karena keadilan yang harus diwujudkan 

adalah keadilan yang lahir dari sebuah kepastian hukum. 

 

 

 

 

 


