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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum (rechstaat), mendalilkan bahwasannya negara 

sebagai penyelenggara pemerintahan mendasarkan prinsip-prinsip hukum 

untuk membatasi kekuasaan pemerintah.1 Konsep negara hukum yang dianut 

Indonesia sebelum Negara Hukum Pancasila adalah rechstaat, menurut 

Iriyanto A. Baso Ence konsepan negara hukum yang demikian dapat dipahami 

karena Indonesia adalah bekas jajahan negara Belanda yang membawa 

pengaruh konsep Negara Hukum Eropa Kontinental (civil law).2 Sedangkan 

menurut Oemar senoadji, konsep Negara Hukum Indonesia disebut sebagai 

Negara Hukum Pancasila karena adanya ciri freedom of religion dan tidak 

adanya pemisahan yang rigid serta mutlak antara agama dan negara.3 

Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai Negara Hukum dengan 

sebutan rechstaat atau Negara Hukum Pancasila, yang jelas secara 

konstitusional hasil amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 

1945) dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Menurut Azhary dikutip dari Iriyanto A. Baso Ence Eksistensi  Indonesia 

sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, anatar lain 

1 I Dewa Gede Atmaja, 2010, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia 

Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, hlm.158 

 2 Iriyanto A. Baso Ence. 2008. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah 

Konstitusi. Alumni. Bandung. hlm.31 

 3 Ibid, hlm.34-35 
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adanya Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk selanjutnya disebut 

(MPR), Sistem konstitusi, Equality before the law, dan Peradilan bebas.4 

Namun Frederik Julius Stahl menyatakan, salah satu unsur negara 

hukum adalah negara didasarkan kepada konsep doktrin trias politica.5 

Menurut Montesqueieu, konsep Trias politica dalam doktrin la separation des 

pouvoirs adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan atau 

function dari 3 lembaga, yakni kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat 

UU (rule making function), kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan 

UU (rule application function), dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan 

mengadili atas pelanggaran UU (rule adjudication function) dipisah pisah dan 

tidak diserahkan kepada satu orang yang sama.6 

Sejalan dengan konsep tersebut, doktrin pembagian kekuasaan 

(Separation/division of power) telah diterapkan pada konstitusi negara 

Indonesia, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 : Presiden 

sebagai kepala negara memiliki kekuasaan eksekutif melaksanakan UU, Pasal 

20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 : Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

selanjutnya disebut (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki kekuasaan 

membuat UU, dan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : Mahkamah 

Agung untuk selanjutnya disebut (MA) dan Mahkamah Konstitusi untuk 

selanjutnya disebut (MK) sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki 

fungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.7 

                                                           
 4 Ibid. hlm.52 
5 Miriam Budiardjo, 2008,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm.151 

 6 Ibid 
7 Lihat Pasal  4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal  24 ayat (2) UUD NRI 1945 
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Sebagai negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan 

(separation of power) Indonesia pun menerapkan mekanisme cheks and 

balance. Sistem pengawasan dan keseimbangan seperti ini bertujuan untuk 

menghindarkan concentration of power and responsibility upon the president.8 

Seperti yang pernah dikemukakan oleh seorang ahli sejarah inggris, Lord 

Action, dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh 

manusia dan bahwa pada manusia itu melekat banyak kelemahan.9 Dalilnya 

yang kemudian termasyhur berbunyi sebagai berikut:10 

“Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely. 

(Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk 

menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai 

kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak 

terbatas pula).” 

 

Merujuk pada adegium tersebut, dengan adanya prinsip check and 

balance ini maka kekuasaan negara yang diatur, dibatasi, bahkan dikontrol 

dengan sebaik-baiknya membuat penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat 

penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang  menduduki jabatan dalam 

lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan 

ditanggulangi.11  

Judicial Review atau kewenangan menguji UU terhadap UUD, 

merupakan salah satu praktek mekanisme check and balance yang dilakukan 

oleh lembaga kekuasaan kehakiman terhadap lembaga legislatif. MK sebagai 

                                                           
8 Soewoto Mulyosoedarmo, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan 

Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN & HAN dan In TRANS, Jawa Timur, hlm.4 
9 Op.cit. Miriam Budiardjo, hlm.107 
10 Lord Acton, 1887, Letter to Bioshop Mandell, Creighton 
11 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,Sinar Grafika, 

Jakarta Timur, hlm.61 
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lembaga negara baru yang terbentuk setelah amandemen ke-3 Pasal 24 ayat 

(2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwasannya, MK 

merupakan lembaga kekuasaan kehakiman dimana salah satu kewenangannya 

adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD.12 

Ada tiga pendekatan yang berkaitan dengan keberadaan pengujian UU 

(judicial review) terhadap UUD.13 

“Pertama, pendekatan yuridis, sesuai dengan Stufenbau der 

Rechtsourdnung, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex superiori derogat 

legi inferiori), karena suatu UU tidak boleh bertentangan dengan UUD. 

Kedua, pendekatan politis, bahwa kebutuhan akan judicial review 

sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu UU 

tidak bertentangan dengan UUD, karena pada hakekatnya suatu UU 

dibuat untuk melaksanakan UUD. 

Ketiga, pendekatan pragmatis, bahwa kebutuhan terhadap judicial 

review sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyelenggaraan 

pemerintahan negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD.” 

 

Maka berdasarkan uraian diatas MK sebagai lembaga negara yang 

tugas dan fungsinya telah diatur serta ditetapkan didalam UUD, harus 

menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 secara baik dan benar, karena 

menurut Benny K. Harman sebagaimana dikutip Ni’matul Huda, MK adalah 

senjata terakhir bagi masyarakat untuk menghadapi kemungkinan munculnya 

tirani parlemen dalam penyusunan sebuah UU.14 

                                                           
12 Op.Cit. H.Iriyanto A. Baso Ence, hlm.132 
13 Fatkhurohman, 2004, Memahami KeberadaanMahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra 

Aditya Sakti, Bandung, hlm.25  
14 Nikmatul Huda, 1999, Teori Hukum Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, hlm.231 
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Sehubungan dengan itu, sebagai lembaga pengawal dan penafsir 

konstitusi (the guardian and the enterpreter of the contitution), Jimly 

Asshiddiqie mengatakan :15 

“Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi 

sebagai norma tertinggi dapat ditegakkan sebagai mestinya. Karena 

itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai the guardian and the 

enterpreter of the contitution” 

 

Namun karena hakim-hakim MK tetaplah manusia biasa, lembaga ini tetap 

memiliki kelemahan yang dapat membuat kesalahan-kesalahan padahal 

berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 putusan MK bersifat 

final and binding.16 

Salah satu permasalahan yang timbul dari kewenangan yang 

diamanatkan oleh konstitusi kepada MK terkait judicial review adalah vonis 

putusan MK (Putusan No.102/PUU-VII/2009 tentang Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, Putusan No.110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang 

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Putusan No.45/PHPU.D-VII/2010 

tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kota waringin Barat, Putusan 

No.46/PUU-VIII/2010 tentang Hak dan kedudukan anak diluar nikah, Putusan 

No.07/PUU-XII/2014 tentang Ketenagakerjaan, dll), MK dinilai melampaui 

batas kewenangannya dan masuk keranah legislatif.17 

                                                           
15 Anshori Ilyas, 2009, Hubungan Konstitusional antara MA, KY, dan MK, Rangkang 

Education, Yogyakarta, hlm.78 
16 Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 
17 Moh. Mahfud. MD, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, 

Jakarta. hlm.277 
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Berdasarkan Pasal 57 UU No.24 tahun 2003 jo UU No.8 tahun 2011 

tentang Mahkamah Konstitusi,  yang berbunyi :18 

“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 

bahwa materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian UU tersebut 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 

bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan 

pembentukan UU berdasarkan UU Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, UU tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

(2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat : 

a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2); 

b. perintah kepada pembuat UU; dan 

c. rumusan norma sebagai penggantai norma dari UU yang 

dinyatakan bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.” 

 

Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa dalam memutus suatu perkara 

terkait  pengujian UU terhadap UUD (judicial review), MK hanya dapat 

menyatakan dalam amar putusannya bahwa materi muatan sebagian atau 

secara keseluruhan dari UU yang diujikan itu bertentangan dengan UUD dan 

bagian atau keseluruhan UU tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat, tidak lebih dan tidak kurang. Serta berdasarkan Pasal 57 ayat (2a), 

wewenang MK dalam memutus suatu perkara hanya difungsikan sebagai 

negative legislature (pembatal norma). 

Oleh sebab itu, menjadi wajar jika ada gagasan agar terdapat 

amandemen ke-V UUD dan/atau revisi atas UU tentang MK. Arahnya adalah 

larangan bagi MK agar tidak membuat putusan yang melampau wewenangnya 

dan masuk ke ranah legislatif.19 Dalam melakukan pengujian misalnya, ketika 

                                                           
18 Lihat Pasal 57 UU No.24 tahun 2003 & UU No.8 tahun 2011 tentang MK 

 19 Op.cit. hlm.278 
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melaksanakan kewenangannya MK dalam menafsirkan UUD harus sesuai 

dengan maksud utama atau maksud yang sebenarnya (original intent) UU dan 

isi UUD yang dijadikan dasar pengujian. Dengan demikian, dalam memeriksa 

dan memutus perkara MK harus berpijak dan mengembalikan putusan kepada 

original intent isi konstitusi, sebab konstitusi dibuat dengan maksud-maksud 

tertentu yang telah disepakati oleh lembaga yang membuatnya.20  

Harus diingat bahwa, seperti dikemukakan oleh K.C.Wheare, 

Konstitusi adalah produk resultante berdasar situasi sosial, politik, dan 

ekonomi pada waktu dibuat.21 Artinya ada kesepakatan-kesepakatan tertentu 

dari setiap isi konstitusi yang harus dijadikan pegangan oleh hakim konstitusi 

jika ada UU yang dipersoalkan konstitusionalitasnya.  

Relevan dengan ini, Thomas Paine juga mengatakan bahwa lahirnya 

konstitusi itu bukanlah tindakan pemerintah melainkan tindakan rakyat untuk 

mengatur pemerintahan negaranya dan pemerintahan tanpa konstitusi adalah 

kekuasaan yang tanpa hak.22 Sehingga pengujian UU oleh MK juga harus 

berdasar pada kesepakatan yang menjadi aturan tentang tindakan rakyat itu.  

Sejalan dengan itu, Carl J.friedrich  mengatakan bahwa konstitusi 

didalam pemikiran politik modern sangatlah khas karena ia merupakan proses 

pengendalian aktifitas pemerintahan secara efisien.23 Sehingga pengujian UU 

itu harus juga berpedoman pada  original intent  UUD yang merupakan dasar 

                                                           
 20 Op.cit 

 21 K.C.Wheare, Modern Constitutions, 1975, Oxford University Press, 3 Impression, 

London-New York, Toronto, hlm.67 
22 Thomas Paine,  Right of Man (1972), Contituion Society 
23 Carl J.Friederich, 1973, Constitutional Government and Democracy: Theory and 

Practice in Europe and America, Bleisdell Publishing Company,  Wieldham, Mass, hlm.3 
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untuk mengendalikan tindakan-tindakan pemerintah, termasuk dalam 

membuat UU tersebut. 

Dengan demikian, tidak boleh ada kegiatan pemerintahan, termasuk 

dalam pembuatan UU, yang berada diluar kendali konstitusi.24 Dalam kaitan 

ini, maka pelaksanaan kewenangan MK terutama dalam melakukan pengujian 

atau judicial review UU terhadap UUD, MK hanya boleh menafsirkan isi 

UUD sesuai dengan original intent yang dibuat melalui perdebatan oleh 

lembaga yang berwenang menetapkannya. MK hanya boleh menyatakan 

sebuah UU bertentangan dengan UUD, dan tidak boleh memasuki ranah 

legislatif (rule making fuction) dengan cara apapun. Pada umumnya 

pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan 

pemerintah adalah positive legislature (pembuat norma) sedangkan MK 

adalah negative legislature (penghapus atau pembatal norma).25  

Kontradiksi wewenang MK dalam memutus suatu perkara (judicial 

review) yang telah diatur didalam UU No.24 tahun 2003 jo UU No.8 tahun 

2011 tentang MK, serta sifat putusan MK yang sangaatlah luar biasa (final 

and binding) tanpa bisa mengajukan upaya hukum kembali. Penulis tertarik 

untuk membahas lebih mendalam dan mendasar lembaga kekuasaan 

kehakiman ini. Oleh sebab itu, penulis membuat judul dalam penelitian ini 

“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SIFAT 

                                                           
24 Kegiatan Pemerintahan dalam arti luas mencagup kegiatan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif; namun dalam arti sehari hari istilah kegiatan pemerintahan sering diartikan sempit 

sebagai kegiatan eksekutif saja. 
25 Op.cit, hlm.280 
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PUTUSAN POSITIVE LEGISLATURE DALAM UJI MATERIIL UNDANG 

UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan-permasalahan 

yang ingin dikaji pada penelitian hukum ini antara lain : 

1. Bagaimana kedudukan norma baru (positive legislature) yang diciptakan 

Mahkamah Konstitusi ditinjau dari mekanisme checks and balance? 

2. Bagaimana wewenang dan kekuatan mengikat putusan Mahkamah 

Konstitusi yang menciptakan norma baru (positive legislature)? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah dirumuskannya beberapa permasalahan dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengkaji dan memahami kedudukan norma baru yang diciptakan 

Mahkamah Konstitusi ditinjau dari konsep mekanisme check and balance. 

2. Untuk mengkaji dan memahami kekuatan mengikat sifat putusan positive 

legislature Mahkamah Konstitusi yang final and binding. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu ilmu hukum, 

harapannya penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang Yurisdiksi (Lingkungan hak & kewajiban, serta 

tanggung jawab disuatu wilayah kekuasaan kehakiman) MK. 
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2. Bagi Aparatur Penegak Hukum 

Dengan adanya penelitian ini, harapannya para aparatur penegak hukum 

khususnya MK, ketika beracara dalam hal pengujian UU terhadap UUD 

dapat berjalan sesuai dengan amanah konstitusi sebagai norma dasar 

tertinggi yang telah memberikan wewenang kepadanya sebagai lembaga 

yudikatif. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian hukum yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian 

ini mencangkup kegunaan akademis dan kegunaan praktis, sebagai berikut : 

1. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

dan dapat memberikan wawasan atau/ gambaran yang berguna serta 

bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya hukum 

acara Mahkamah Konstitusi dan hukum tata negara, sehingga harapannya 

akan mendapatkan hasil yang maksimal dan berguna untuk masa yang 

akan datang. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu 

sebagai bahan masukan informasi bagi lembaga yudikatif (Lembaga yang 

berwenang untuk menafsirkan UU) khususnya MK dalam melaksanakan 

hukum acara berkenaan dengan judicial review. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah metode 

pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya 

meliputi asas-asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Selain 

itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan UU (statute approach), 

pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). 

2. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh untuk mendukung hasil penelitian ini 

adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier antara lain : 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum 

positive atau peraturan perundang-undangan antara lain : 

1). UU Dasar tahun 1945 sebelum amandemen dan UU Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen berikut 

Naskah Komprehensif Buku ke-6 Perubahan Undang Undang 

Dasar tahun 1945 

2). UU No.24 tahun 2003 jo UU No.8 tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung  bahan 

hukum primer, dimana pokok pembahasannya masih relevan dengan 

penelitian hukum ini, antara lain : Buku, Jurnal, Hasil Penelitian, Hasil 

Kegiatan Ilmiah, dll 

c) Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum ini merupakan bahan 

hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari 

Ensiklopedia, Kamus hukum, Glossary, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Di dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data studi kepustakaan (Library research), dimana kajian 

pengumpulan informasi tertulis berasal dari berbagai sumber dan 

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam Penelitian hukum 

normatif26, antara lain : Buku-buku pustaka, Artikel, Jurnal, Majalah, Surat 

Kabar, Bulletin. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan analisis 

substansi dengan teknik deskriptif kualitatif dari permasalahan yang akan 

dibahas, diuji dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan kaidah-

kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

                                                           
26 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum & Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlml.81 
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G. Sistematika Penelitian 

Dalam sistematika penelitian hukum yang digunakan oleh penulis terdiri 

dari 4 (empat) Bab yang tersusun secara berurutan serta sistematis, yang 

masing-masing bagian dari Bab I sampai dengan Bab IV akan dijabarkan 

sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penelitian. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tinjauan umum tentang teori-teori dan konsep-konsep 

hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum yang akan ditulis penulis, 

antara lain : teori konstitusi, teori pemisahan kekuasaan, konsep mekanisme 

cheks and balance, teori kewenangan, pengertian Mahkamah Konstitusi, 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, syarat sahnya putusan pengadilan, sifat 

putusan Mahkamah Konstitusi, dan akibat hukum putusan Mahkmah 

Konstitusi. 

 BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang pengkajian dan penguraian hasil pembahasan 

terkait permasalahan yang diangkat penulis yaitu : kedudukan norma baru 

(positive legislature) yang diciptakan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari 

mekanisme checks and balance dan wewenang serta kekuatan mengikat 
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putusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan norma baru (positive 

legislature). 

BAB V PENUTUP 

Pada penelitian hukum diakhiri dengan Bab IV yaitu penutup yang 

didalamnya berisikan kesimpulan dari penelitian hukum dan permasalahan 

yang diangkat serta akan diberikan saran pemecahan permasalahan oleh 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


