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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini, di tengah maraknya globalisasi yang terjadi di dunia, dan 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga konektivitas 

dengan sangat mudah terjadi, dan semakin menyamarkan batassan - batasan antar 

negara. Serta tiada satu negara pun yang dapat secara mandiri menghidupi dirinya 

sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan - kebutuhannya sendiri tanpa adanya 

bantuan ataupun pertukaran dengan negara - negara lainnya, sehingga diperlukan 

adanya suatu hubungan luar negeri yang bersifat kerjasama. Hubungan - hubungan 

luar negeri tersebut dapat berupa suatu hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, 

hingga suatu peperangan ataupun konflik dengan negara lain. Dengan semakin 

bertambah dan beragamnya kebutuhan dalam negeri, dan ketidakmampuan untuk 

memenuhinya secara mandiri, maka terus dilakukan kerjasama - kerjasama dengan 

negara lainnya1. 

 Kerjasama dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari negara 

tersebut, atau sekedar untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara - negara 

lain. Lazimnya, kerjasama dilakukan demi mencapai satu tujuan bersama antar 

negara tersebut, seperti perjanjian ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya dan 

perjanjian di bidang - bidang lainnya. 

 
1 Singapore and Indonesia sign Bilateral Investment Treaty to promote stronger economic ties. 
October 18, 2018. https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2018/10/Singapore-and-
Indonesia-sign-Bilateral-Investment-Treaty-to-promote-stronger-economic-ties-11Oct2018, 
diakses pada 28 September 2019 
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 Setelah adanya jalinan kerjasama ataupun kesepakatan, kemudian akan 

dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua negara. Perjanjian tersebut 

merupakan suatu perjanjian internasional (“PI”), yang kemudian menjadi suatu hal 

yang sangat penting dalam hubungan tersebut, karena menjadi dasar dari hubungan 

maupun kerjasama yang dilakukan antar negara. Dengan demikian, PI menjadi 

sumber utama dari hukum Internasional.  

 Sebagai dasar dari suatu hubungan tersebut, perjanjian tersebut menjadi 

suatu hukum yang harus ditaati serta mengikat negara - negara yang terlibat didalam 

perjanjian tersebut, sebagaimana di atur di Pasal 26 Vienna Convention on Law of 

Treaties 1969 (“VCLT Tahun 1969”), yaitu asas pacta sunt servanda, yang 

berbunyi setiap perjanjian yang berlaku, mengikat para pihak untuk itu dan harus 

dilakukan dengan itikad baik.2 

 Perjanjian yang dihasilkan adalah suatu PI, berbeda dengan perjanjian 

biasanya, dimana perbedaaannya terdapat pada subyek hukum dari perjanjian 

tersebut. VCLT Tahun 1969 sendiri mengatur bahwa hanya negara dan negara yang 

dapat melakukan suatu PI. Yang kemudian pada tahun 1986, dengan 

berkembangnya para organisasi - organisasi internasional, maka lahirlah Vienna 

Convention on Law of Treaties 1986 (“VCLT Tahun 1986”), yang kemudian 

menambahkan subjek dari suatu PI, menjadi negara dan organisasi internasional 

yang merupakan subyek hukum internasional.  

   

 
2 Terjemahan Pasal 26 Vienna Convention on The Law of Treaties Tahun 1986 (VCLT Tahun 
1986) 
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Indonesia sendiri sudah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang 

PI, yaitu Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PI (“UU PI”) sebagai 

dasar hukum dari setiap PI yang dilakukan oleh Indonesia. UU PI sendiri telah 

mengatur secara lebih jelas mengenai kewenangan DPR dalam persetujuan suatu 

PI, termasuk bentuk perjanjian apa saja yang membutuhkan persetujuan dari DPR.  

Proses pembuatan suatu PI antara lain; penjajakan (exploring), perundingan 

(negotiation), perumusan naskah (adoption to text), penandatanganan 

(authentication), dan penerimaan (entry into force).3 

 

Figur 1.1  Tahapan pembuatan PI 

 

Tahap exploring hingga tahap adaption of text dilakukan oleh setiap 

lembaga atau badan yang memiliki kepentingan dalam perjanjian tersebut, yang 

dilakukan dengan pendekatan - pendekatan diplomasi guna mencapai hasil yang 

maksimal dan menguntungkan bagi setiap anggota atau peserta dari perjanjian 

tersebut. Setiap badan / lembaga yang hendak melakukan suatu perjanjian harus 

melakukan konsultasi ataupun menyertakan pihak dari Kementerian Luar Negeri 

 
3 Pasal 6 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU PI”) 

Exploring Negotiation Adoption to 
text Authentication Enter into force
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Republik Indonesia, sebagai badan yang mengurusi politik luar negeri dari 

Indonesia, sehingga setiap perjanjian yang dibuat tidak bertentangan bahkan 

membahayakan politik luar negeri dari Indonesia.   

 Tahap authentication atau tahapan otentikasi adalah tahap penandatanganan 

serta tahap pengesahan atau ratifikasi perjanjian tersebut, yang umumnya dilakukan 

oleh Presiden maupun Menlu. Namun dengan semakin banyaknya bidang yang 

memerlukan hubungan dengan luar negeri, maka pejabat terkait kemudian 

diberikan wewenang untuk mewakili Indonesia, dengan surat kuasa yang diberikan 

oleh negara melalui Kementerian Luar Negeri.  

 Sedangkan tahap entry into force atau tahap mulai berlakunya suatu PI 

adalah tahap dimana perjanjian tersebut sudah dijalankan, dan mengikat suatu 

negara sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Tahap ini dilakukan setelah Menlu 

telah mengirimkan piagam ratifikasi, yang berisi pernyataan bahwa Indonesia telah 

mengikatkan diri kepada depository dari perjanjian tersebut.  

Ratifikasi memiliki 2 macam arti, yang pertama adalah suatu proses 

pengesahan secara eksternal, dimana Menlu mengirimkan piagam ratifikasi 

tersebut, dan yang kedua, ratifikasi yang bersifat internal, yaitu proses ketika 

Presiden kemudian mengirimkan dan meminta pengesahan / persetujuan (approval) 

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) atas PI yang sudah ditandatangani ke dalam 

bentuk undang – undang nasional. 

Berikut diagram yang memberikan penjelasan mengenai proses ratifikasi 

apabila menggunakan persetujuan DPR melalui undang - undang (“UU”).   
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Figur 1.2 Mekanisme Ratifikasi menggunakan Undang - Undang  

Selain menggunakan UU sebagai ratifikasi internal, dapat juga 

menggunakan mekanisme Peraturan Presiden, dimana apabila menggunakan 

mekanisme Peraturan Presiden, PI tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan 

dari DPR. Berikut adalah diagram yang menjelaskan proses ratifikasi internal 

dengan Peraturan Presiden.  

 

 

Figur 1.3 Mekanisme Ratifikasi menggunakan Peraturan Presiden 

 

Di Indonesia, kewenangan untuk melakukan hubungan - hubungan dengan 

negara – negara lain, termasuk menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian ada 

pada Presiden Republik Indonesia. Hal ini tentu saja lumrah untuk dilakukan, 

karena presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, tentu perlu untuk 
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melakukan hubungan - hubungan dengan negara - negara lain, terutama untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD”) yang 

menyatakan bahwa,   

Pasal 11 

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.  

(2) Presiden dalam membuat PI lainnya yang menimbulkan akibat yang luas 

dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan 

undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  

 Kemudian Pasal 10 UU PI kemudian mengatur jenis - jenis PI yang 

membutuhkan persetujuan DPR.  

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang 

apabila berkenaan dengan :  

1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;  

2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik 

Indonesia;  

3. kedaulatan atau hak berdaulat negara;  

4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;  

5. pembentukan kaidah hukum baru;  

6. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.   
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Selain daripada 6 macam perjanjian internasional yang di atas, proses pengesahan 

internal cukup dilakukan dengan Peraturan Presiden4. Hal ini kemudian 

menyebabkan fungsi kontrol dari DPR tidak ada lagi. Akibatnya, kekuasaan 

eksekutif dianggap tidak melibatkan DPR lagi dalam perumusan hingga 

pengesahan suatu perjanjian tersebut.  

 Dengan demikian, sekelompok masyarakat menganggap Presiden 

mengindahkan peraturan dari Pasal 11 UUD 1945, bahwa “Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat …”, dan kemudian melakukan permohonan 

uji materiil / judicial review atas UU PI kepada Mahkamah Konstitusi, mengenai 

ketentuan 4 pasal dalam UU PI, yaitu:  

1. Pasal 2 – Mereka mengungkapkan bahwa konsultasi antara Menlu dan 

DPR hanya bersifat formalitas saja, dan melanggar Pasal 11 UUD 1945 

karena DPR seakan tidak memiliki kekuatan / kekuasaan untuk menolak 

suatu perjanjian, karena hanya memberikan konsultasi saja. 

2. Pasal 9 – Mereka mempermasalahkan “pengesahan melalui keputusan 

presiden”, karena dengan keputusan presiden, maka tidak melibatkan 

DPR dan kembali bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945 

3. Pasal 10 – Mereka meminta MK tidak hanya membatasi 6 jenis 

perjanjian yang melibatkan DPR, tetapi semua perjanjian yang 

berhubungan dengan masyarakat banyak. 

 
4 Pasal 11 UU PI 
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4. Pasal 11 – Mereka mempermasalahkan apabila bidang PI yang 

dilakukan diluar dari ketentuan Pasal 10, maka cukup dilakukan 

pengesahan secara internal melalui Keputusan Presiden saja.  

 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13/PUU/XVI-2018 menolak 

permohonan penggugat mengenai Pasal 2, Pasal 9, dan Pasal 11 UU PI, sedangkan 

menerima permohonan Pasal 10 UU PI. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 10 

UU PI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dimana batasan 6 jenis perjanjian 

yang membutuhkan persetujuan DPR dihapuskan, sehingga Pasal 10 diperluas 

menjadi sepanjang berdampak terhadap kepentingan negara dan kebutuhan 

nasional, maka perjanjian tersebut membutuhkan persetujuan dari DPR.  

Mahkamah juga berpendapat bahwa mengenai persoalan perlu atau 

tidaknya persetujuan DPR atas perjanjian, dapat diketahui oleh mekanisme 

konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menlu dengan DPR, 

sebelum suatu perjanjian tersebut dilanjutkan. Namun MK sendiri kemudian tidak 

mampu mengelaborasikan arti dari Pasal 11 UUD, dan tidak menerapkan suatu 

standar baru mengenai perjanjian - perjanjian apa saja yang perlu persetujuan DPR. 

Akibatnya, mekanisme konsultasi yang diatur MK tersebut tidak memiliki 

suatu dasar hukum, sehingga hasil konsultasi DPR dan pemerintah tidak memiliki 

dasar hukum, dan berujung sebagai suatu putusan politis saja.  Oleh karena itu, 

terdapat suatu permasalahan yang muncul, yaitu adanya kebingungan mengenai 

kapan diperlukannya persetujuan dari DPR, dan kapan DPR harus berperan dalam 

proses pengesahan dari suatu PI yang dilakukan oleh Indonesia.  
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Dengan berdasarkan pada latar belakang ini, Penulis ingin mempelajari, 

memahami, dan meneliti lebih secara lebih dalam mengenai kewenangan DPR 

dalam PI yang dilakukan oleh Indonesia, baik sebelum maupun sesudah adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI-2018, dan selanjutnya Penulis 

menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: “Kewenangan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam Pengesahan Perjanjian Internasional Setelah 

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana kewenangan DPR dalam pengesahan PI sebelum adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI-2018? 

2. Bagaimana kewenangan DPR dalam pengesahan PI setelah adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI-2018?  

   

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji 

suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip - prinsip umum.  

 

1.3.1. Tujuan Objektif 
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 Tujuan objektif Penulis adalah pemecahan atas masalah yang ada 

dan mencari solusi ataupun memberikan saran kepada pelaku hukum di 

Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun tujuan 

objektif Penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui kewenangan dari DPR dalam pengesahan PI yang 

melibatkan Indonesia di dalamnya berdasarkan peraturan yang ada.  

2. Untuk melihat perubahan yang terjadi atas kewenangan DPR setelah 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap UU PI. 

 

1.3.2. Tujuan Subjektif 

 Tujuan subjektifnya adalah tujuan bagi pribadi Penulis yang ingin 

dicapai. Melalui penulisan ini, Penulis hendak memperdalam pengetahuan 

atas teori – teori yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan tinggi 

dan membandingkannya dengan apa yang dilakukan dan dipraktekkan 

dalam kehidupan nyata. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil melalui penulisan penelitian ini. Adapun manfaat 

yang ingin Penulis capai dalam penelitian ini adalah:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penulis mengharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan 

tambahan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi 
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 perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus pada 

 bidang hukum internasional, terutama mengenai pemecahan masalah atas 

kewenangan DPR dalam PI yang melibatkan Indonesia dalamnya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Memberikan masukan serta pengetahuan bagi pelaksana yaitu 

Pemerintah serta DPR akan permasalahan yang akan diteliti oleh 

Penulis, dan juga dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang juga berminat untuk meneliti pada 

masalah yang sama. 

b) Memberikan masukan dan tambahan pemikiran bagi mahasiswa, 

dosen, maupun pembaca lainnya dalam bidang hukum internasional, 

terutama mengenai PI dan bagaimana kewenangan DPR dalam 

pengesahan PI. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Agar penelitian berupa skripsi ini dapat tersusun secara rapi, teratur, serta 

berurutan sesuai dengan kehendak dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis, maka 

Penulis akan membuat sistematika penelitian ini sebagai berikut: 

 BAB I: PENDAHULUAN 
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 Dalam bab ini Penulis mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum.  

 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab kedua ini memuat dua sub-bab yaitu, landasan teori dan 

landasan konseptual. Landasan teori meliputi tinjauan umum tentang 

kedudukan DPR dalam ketatanegaraan Indonesia, serta wewenangnya 

dalam PI Indonesia. Kemudian Penulis akan menjelaskan mengenai teori – 

teori hukum internasional serta kedudukannya dalam hukum nasional. 

Landasan konseptual meliputi definisi - definisi konseptual mengenai 

penelitian yang dilakukan oleh Penulis. 

 BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ketiga ini berisi tentang pemaparan akan metode penelitian 

dengan rincian antara lain; macam penelitan, tipe penelitian, pendekatan 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan 

didapatkan nantinya.  

 BAB IV: ANALISIS 

  Dalam bab ini, penulis akan menghubungkan hasil penelitian 

 yang telah penulis pelajari lebih dalam melalui data – data yang telah 
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 penulis dapatkan dan akan penulis hubungkan dengan praktiknya di 

 lapangan.   

BAB V: PENUTUP 

  Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 

 simpulan - simpulan yang didapatkan penulis dari penelitian serta berisi 

 saran – saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan-kesimpulan yang 

 telah didapatkan melalui penelitian hukum ini. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


