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ABSTRACT
Principle of a country is in fact truly similar to the principle of a human as a social
being. Which means that a country will never be able to maintain its sovereignty or
developed their country without receiving any support or cooperate with another
countries. Each countries form an agreement of their cooperation in an
International treaty that later be called as ratification. The purpose of this
ratification is to create a legal certainty for representatives of each countries in the
form of International treaty. Indonesia is one of the many countries that has been
ratified plenty of treaties with another country. In other words, Indonesia is very
active in a role of International acts. Although enforcing International treaties into
Indonesia’s national law has been done for more than 70 years, but there are still a
lot of lacks in the regulations of enforcement of International treaty into
Indonesia’s national law. International treaty can be enforced into Indonesia’s
national law by way of Constitution Law, Presidential Decree, and able to be
enforced into national law immediately after agreement between representatives of
each countries. The focus of this writing is about the uncertainty of regulations of
an immediate enforce of an International treaty into Indonesia’s national law. In
consequence, writer decided to study what is the best regulations for an immediate
enforce of an International treaty into Indonesia’s national law supposed to be.
ABSTRAK
Pada dasarnya, prinsip suatu negara sama dengan prinsip manusia sebagai makhluk
sosial. Yang artinya adalah suatu negara tidak akan dapat mempertahankan
kedaulatannya, maju dan berkembang tanpa bekerja sama dan mendapatkan
bantuan negara lainnya. Hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara lain
dirumuskan dalam bentuk suatu perjanjian internasional yang kemudian dinamakan
sebagai Ratifikasi. Ratifikasi tersebut ditujukan untuk adanya kepastian hukum bagi
para pihak dalam bentuk hukum tertulis berupa perjanjian internasional. Indonesia
merupakan satu dari banyak negara yang telah membentuk banyak perjanjian
internasional dengan negara lainnya. Dengan kata lain, Indonesia sangatlah aktif
berperan dalam kegiatan internasional. Meskipun pemberlakuan perjanjian
internasional ke dalam hukum nasional Indonesia sudah dilakukan lebih dari 70
9

tahun, namun masih banyak kekosongan hukum dalam pengaturan perjanjian
internasional dalam hukum nasional Indonesia. Perjanjian internasional dapat
diberlakukan ke dalam hukum nasional Indonesia dalam bentuk Undang – Undang,
Peraturan Presiden, dan diberlakukan secara langsung setelah penandatanganan
para pihak perjanjian. Yang menjadi fokus dari penulisan ini adalah, ketidaktegasan
hukum dalam pengaturan pemberlakuan perjanjian internasional secara langsung ke
dalam hukum nasional Indonesia. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk
mengkaji bagaimana seharusnya ketegasan hukum bagi pengaturan perjanjian
internasional yang diberlakukan secara langsung ke dalam hukum nasional
Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Manusia adalah makhluk sosial yang rancangan kehidupannya tidak pernah
terlepas dari hubungan sosial dengan makhluk hidup lainnya. Alasan lainnya
mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial adalah karena tidak dapat
hidup sendiri, dengan kata lain sesama manusia pasti membutuhkan satu sama lain.
Begitu juga dengan sebuah negara. Negara terdiri dari wilayah, rakyat yang
berdiam di wilayah tersebut dan pemerintah serta kedaulatannya. Pengertian negara
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah organisasi dalam suatu
wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.
Suatu negara yang berdaulat tidak dapat berdiri sendiri tanpa lembaga – lembaga
pemerintahan di dalamnya yang berfungsi melaksanakan suatu fungsi negara yang
menghubungkannya dengan rakyat di dalamnya. Sedangkan ditinjau dari segi
hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Montevideo 1933
tentang Hak dan Kewajiban Negara,1 bahwa negara sebagai subjek hukum
internasional terdiri dari empat unsur, yaitu :
1. Penduduk yang tetap (A permanent population)
2. Wilayah tertentu (A defined territory)
3. Pemerintah (Government)
4. Kemampuan untuk melakukan hubungan – hubungan dengan negara lain
(Capacity to enter into relation with the other state)
Hakikat suatu negara sama halnya dengan manusia yaitu tidak dapat bertahan tanpa
adanya hubungan dengan negara – negara lain. Hubungan antar negara ini dapat
terjadi dalam banyak aspek. Hubungan kerjasama bidang ekonomi, bidang politik,
bidang sosial, dan lain sebagainya. Hubungan kerjasama internasional antar negara
ini disepakati bersama yang kemudian dirumuskan dalam bentuk suatu perjanjian
internasional.
Demi adanya kepastian hukum bagi para pihak, hubungan – hubungan tersebut
dirumuskan dalam bentuk hukum tertulis berupa perjanjian internasional. Di dunia

1

J. G Starke. Introduction to International Law : Seventh Edition, Butterworths & Co, London, 1972
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ini terdapat banyak sekali perjanjian internasional dalam segala bentuk dan
macamnya.
Perjanjian internasional dalam pengertian umum dan luas adalah kata sepakat
anatara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau
masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau
melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.2 Jika ditinjau
dari segi jumlah negara yang menjadi pihak atau peserta perjanjian, dapat
dibedakan menjadi perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral adalah
suatu perjanjian internasional yang negara pesertanya hanya dua pihak atau dua
negara saja. Sedangkan perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian internasional
yang negara pesertanya lebih dari dua pihak atau dua negara. Perjanjian
internasional juga dirumuskan dalam berbagai macam bentuk dan nama, seperti
treaty, convention, agreement, arrangement, declaration, charter, covenant,
statute, protocol. Perbedaan antara berbagai bentuk dan macam perjanjian
internasional tersebut bergantung erat pada tujuan perjanjian itu dibentuk dan
dibuat.
Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah banyak membuat
perjanjian kerjasama internasional dengan negara – negara sahabat, baik kerjasama
bilateral ataupun kerjasama multilateral. Indonesia juga sudah banyak meratifikasi
berbagai macam perjanjian internasional, misalnya Indonesia menjadi pihak dalam
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) lalu
mengundangkannya ke hukum nasional dengan Undang – Undang Nomor 17
Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut), selanjutnya
Indonesia juga meratifikasi The United Nations Fish Stock Agreement (UNFSA)
yang kemudian diundangkan ke dalam hukum nasional dengan Undang – Undang
Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengesahan Agreement for the Implementaion of the
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December
1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks
(Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan – Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa –
Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan
Konservasi dan Pengelolaan Persediaan Ikan). Selain itu masih banyak lagi
2

I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional : Bagian 1 ( Edisi Revisi ) hlm 12, Mandar Maju,
Bandung, Oktober 2018
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perjanjian internasional yang telah diratifikasi negara Indonesia untuk menjalin
hubungan dan kerjasama dengan negara – negara sahabat ataupun dengan subjek
hukum internasional lainnya selain dari negara.
Mengenai pengaturan tentang perjanjian internasional tersebut, naskah lama
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
dalam pasal 11 telah menegaskan tentang pembuatan perjanjian internasional
dengan negara lain. Selanjutnya mengenai pengaturan tentang perjanjian
internasional dalam pasal 11 UUD 1945 ini dilaksanakan dengan Surat Presiden
Republik Indonesia kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) Nomor 2826/HK/1960 Tanggal 22 Agustus 1960. Surat Presiden ini telah
menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian internasional selama 40 tahun, yaitu
dari tahun 1960 – 2000.
Selama masa tersebut, perjanjian – perjanjian internasional yang sudah
diratifikasi ada yang diundangkan dengan undang – undang dan ada yang
diundangkan dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) atau sekarang disebut
sebagai Peraturan Presiden (PERPRES). Sedangkan dalam perkembangannya
dalam praktek ada perjanjian yang diberlakukan secara langsung tidak dalam
bentuk undang – undang maupun PERPRES, melainkan langsung diberlakukan
setelah para pihak menyatakan persetujuan.
Pada masa awal reformasi, surat presiden ini diganti dengan Undang –
Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Undang –
Undang Nomor 24 Tahun 2000 tercantum tentang pemberlakuan atau pengesahan
suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama,
pemberlakuan atau pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan dengan
undang - undang . Kedua, dilakukan dengan Keputusan Presiden (sekarang :
Peraturan presiden). Selain itu, pengesahan suatu perjanjian internasional dapat
juga dilakukan secara langsung tanpa dengan undang – undang ataupun peraturan
presiden. Cara yang terakhir, ketiga, ini tampaknya merupakan penegasan terhadap
cara ketiga atau selama berlakunya Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 yang
tumbuh dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Pasal 10 Undang
– Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan kriteria suatu perjanjian internasional
yang diberlakukan dengan undang – undang adalah perjanjian internasional yang
mengenai :
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a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
e. Pembentukan kaidah hukum baru
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri
Sedangkan perjanjian internasional selain yang tersebut di atas sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000, diberlakukan
dengan keputusan presiden atau peraturan presiden.3 Namun dalam Pasal 15
dinyatakan bahwa suatu pemberlakuan perjanjian internasional dapat juga
dilakukan tanpa melalui undang – undang ataupun peraturan presiden. Berikut
bunyi pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000, bahwa :
“Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undangundang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat
membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan
atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui caracara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian
tersebut.“
Perjanjian internasional seperti tersebut dalam pasal 15 Undang – Undang
Nomor 20 tahun 2000 ini disebut dengan perjanjian internasional yang
diberlakukan secara langsung setelah ditandatangani oleh wakil – wakil para pihak.
Dengan kata lain, perjanjian internasional tersebut diberlakukan tidak dengan
undang – undang ataupun peraturan presiden.
Pengaturan antara perjanjian internasional yang diberlakukan dengan undang –
undang ataupun dengan peraturan presiden sudah ada kriteria yang jelas dan tegas.
Namun masih terdapat banyak masalah terhadap ketiadaan kriteria untuk perjanjian
internasional yang diberlakukan secara langsung karena tidak ada pengaturannya
sama sekali dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

3

Dalam pasal 11 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pemberlakuan atau
pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dituliskan dalam pasal tersebut diberlakukan dengan
Keputusan Presiden. Namun, dengan mulai berlakunya UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan, dari Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden.
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Internasional. Padahal dalam praktik pembuatan perjanjian internasional sudah
banyak terdapat perjanjian internasional yang diberlakukan secara langsung. Akan
tetapi secara tersimpul dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional yang
diberlakukan secara langsung bobot substansinya lebih ringan dibandingkan
perjanjian internasional yang diberlakukan dengan undang – undang ataupun
peraturan presiden. Ketiadaan kriteria tersebut mengandung permasalahan hukum
maupun non hukum. Hal ini dapat dipandang sebagai masalah serius dalam praktik
pembuatan dan pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional
Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, masalah ini perlu diteliti dan dikaji secara
lebih mendalam dan hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul :
Pemberlakuan Perjanjian Internasional Secara Langsung Menurut Pasal 15 Undang
– Undang Nomor 24 Tahun 2000.

1.2 Rumusan Masalah
1) Masalah – masalah hukum apa yang timbul atau akan timbul dari ketiadaan
kriteria bagi perjanjian internasional yang diberlakukan secara langsung
tersebut

dalam

praktik

pembuatan

dan

pemberlakuan

perjanjian

internasional secara langsung di dalam hukum nasional Indonesia ?
2) Bagaimana seharusnya kriteria permberlakuan dari suatu perjanjian
internasional yang diberlakukan secara langsung, menurut Pasal 15 Undang
– Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ?
1.3 Tujuan Penelitian
-

Hasil penelitian ini dapat membantu memberi penjelasan tentang betapa
pentingnya

penetapan

kriteria

bagi

perjanjian

internasional

yang

diberlakukan secara langsung selayaknya yang tercantum dalam Pasal 15
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
-

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu mengisi kekosongan
hukum terhadap penetapan kriteria pemberlakuan perjanjian internasional
secara langsung yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional
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1.4 Studi Pustaka
Perjanjian internasional tidak memiliki pengertian yang konkrit, namun
perjanjian internasional dapat diartikan berbagai macam. Menurut Undang –
Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 1 ayat 1 ,
perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang
diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan
hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Selain itu juga diartikan oleh ahli
hukum yang mencoba memberikan suatu pengertian terhadap perjanjian
internasional. Secara umum, I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian
internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional
mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan
hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.4
Definisi perjanjian internasional dalam ketentuan positif terdapat dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa: For the purposes
of the present Convention; a. treaty means an international agreement concluded
between States in written form and governed by international law, whether
embodied in a single instrument or in two or more related instruments and
whatever its particular designation;5 Pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian
yang dimaksud adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara
- negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang
berupa satu instrumen. Secara tersimpul, pengertian dari undang – undang, para ahli
dan Konvensi Vienna memiliki pandangan yang sama bahwa perjanjian
internasional adalah kesepakatan antara negara dan/atau subyek - subyek hukum
internasional lainnya yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi setiap pihak
yang terlibat di dalam perjanjian internasional tersebut.
Perjanjian internasional juga dirumuskan dalam berbagai macam bentuk dan
nama, seperti treaty, convention, agreement, arrangement, declaration, charter,
covenant, statute, protocol. Perbedaan pada bentuk perjanjian internasional tersebut
bergantung erat pada tujuan perjanjian itu dibentuk dan dibuat. Selain itu, jika
ditinjau dari segi jumlah negara yang menjadi pihak atau peserta perjanjian, dapat
dibedakan menjadi perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral adalah
4

I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1, Op.Cit., hlm. 12

5

I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1, Op.Cit., hlm. 212
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suatu perjanjian internasional yang negara pesertanya hanya dua pihak atau dua
negara saja. Sedangkan perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian internasional
yang negara pesertanya lebih dari dua pihak atau dua negara. Perjanjian
internasional antar negara dilakukan untuk mempermudah kerjasama dan demi
memenuhi kebutuhan masing – masing negara. Oleh karena itu, demi memelihara
dan mempertahankan tertib masyarakat internasional, dan demi mempertahankan
nilai – nilai dan tujuan luhur dari perjanjian – perjanjian internasional serta juga
supaya negara – negara tidak mudah menjadikan hukum nasionalnya sebagai alasan
untuk mengesampingkan suatu perjanjian internasional, oleh Komisi Hukum
Internasional maupun negara – negara dalam Konferensi Wina tentang hukum
perjanjian internasional disepakatilah supaya hukum nasional tidak dapat dijadikan
alasan pembenar atas pelanggaran ataupun kegagalannya dalam melaksanakan
ketentuan perjanjian internasional.6

1.5 Metode Penelitian
Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan Metode penelitian yuridis
normatif. Penelitian hukum normatif ini tidak akan memerlukan adanya studi
lapangan secara sosiologis namun cukup dengan studi pustaka terhadap normanorma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini diperlukan adanya studi pustaka
sebagai dasar bahan penelitian hukum. Bahan dasar penelitian hukum normatif
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier7
1. Bahan Hukum Primer
Bahan

hukum

primer

adalah

bahan

hukum

berupa

peraturan

yang bersumber dari perundang – undangan ataupun perjanjian internasional
yang berkaitan dengan penelitian ini. Peraturan perundang- undangan yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain :
a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD
1945)
b) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional

6

I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional : Bagian 2 hlm 276, Mandar Maju, Bandung, April 2005

7

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat hlm 38. 2011
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c) Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan,
d) Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 Tanggal
22 Agustus 1960 kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI)

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah dimana penulis dapat menemukan
pengetahuan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat berupa pendapat
dan tulisan para ahli. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa
tulisan para ahli yang digunakan sebagai dasar penulisan hukum, antara lain :
a) I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional : Bagian 1 (Edisi
Revisi), Mandar Maju,
b) I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional : Bagian 2. Mandar
Maju,
c) I Wayan Parthiana, Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional
Indonesia. Yrama Widya : 2019
d) J. G Starke. Introduction to International Law : Seventh Edition,
Butterworths & Co, London, 1972
e) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat Rajawali Pres
f) Mutiara Hikmah, Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Abitrase Asing,
Indonesian Journal of International Law, Vol. 5 No. 2, 2008
g) Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum
Internasional. Bandung: P.T. Alumni. 2003
h) Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori
dan Praktik Indonesia. PT. Rafika Aditama, Bandung, November 2010

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat sebagai
pelengkap, yang bersumber dari internet, jurnal dari berbagai universitas,
artikel – artikel atau bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
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