
 

 

 

 

 

BAB I 

 

 PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan sebuah 

lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Sebuah lembaga dengan 

kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk dari judicial control  dalam 

kerangka checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.
1
 

Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi atau yang sering disebut MK. Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan Mahkamah 

Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2
 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C menyebutkan beberapa 

kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan-

kewenangan itu sendiri tertuang dalam ayat (1) dan (2) yang menggariskan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam: 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

                                                           
1
 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011),  hlm. 1. 
2
 Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (LN 70, TLN 5226). 
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kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menurut Undang-Undang Dasar.
3
 

Lebih lanjut wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi 

dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci: 

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD 1945; 

c. Memutus pembubaran partai politik; 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945.
4
 

Pada perjalanannya Mahkamah Konstitusi telah menguji dan memutuskan lebih 

dari ratusan kasus yang diajukan oleh pemohon. Dari data yang ada Mahkamah 

                                                           
3
 Lihat Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 

4
 Lihat Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (LN 70, TLN 5226). 
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Konstitusi  hingga tahun 2013 ini telah mengeluarkan 477 hanya dalam kasus pengujian 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
5
 

Tahun 2011 terdapat sebuah kasus yang cukup menarik perhatian yaitu tentang 

pengajuan sebuah pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional 

kepada Mahkamah Konstitusi. Yaitu pengujian terhadap Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 

ayat (2) huruf  (n) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Pengesahan Charter of The 

Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara) yang dianggap bertentangan dengan konstitusi Indonesia. 

Adapun isi dari Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 

Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) menyatakan: 

“Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat 

kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk 

perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, 

jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, 

pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih 

bebas.”
6
 

  

Dan Pasal 2 ayat (2) huruf (n) menyatakan: 

“Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim 

yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen 

ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan 

semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang 

digerakkan oleh pasar.”
7
  

 

Pasal-pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

                                                           
5
 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU diakses pada tanggal 26 Juni 

2013 pukul 18:43 WIB 
6
 Lihat Pasal 1 angka 5 UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of 

Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (LN 165, TLN 4915). 
7
 Lihat Pasal 2  ayat (2) huruf (n) Terjemahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 

tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan 

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (LN 165, TLN 4915). 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU


4 
 

bagi kemanusiaan, dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. 

Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Pengesahan Charter of The 

Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara) diperkarakan pada nomor 33/PUU-IX/2011. Pada putusannya Hakim 

Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk 

seluruhnya dikarenakan Hakim Mahkamah Konstitusi menilai karena ASEAN Charter 

mengambil bentuk hukum undang-undang maka: 

1. Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat atas substansi yang 

diatur dalam Undang-Undang tersebut (objek) dan mengikat terhadap pihak-

pihak yang membuat perjanjian (subjek) dalam hal ini adalah negara-negara 

yang membuatnya;  

2. Undang-undang berlaku sebagai norma hukum, maka negara Indonesia dan 

negara lain, dalam hal ini negara ASEAN wajib terikat secara hukum oleh UU 

38/2008; 

3. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga 

yang memiliki kewenangan untuk sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian 

antarnegara;
8
 

                                                           
8
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PPU-IX/2011 tanggal 26 Februari 2013 

https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Putusa

n%2033%20PUU%202011%20dan%2010%20PHPU%202013%20tgl%2026%20Februari%202013.pdf&

chrome=true diakses pada 17 Juli 2013 04:43 WIB 

https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Putusan%2033%20PUU%202011%20dan%2010%20PHPU%202013%20tgl%2026%20Februari%202013.pdf&chrome=true
https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Putusan%2033%20PUU%202011%20dan%2010%20PHPU%202013%20tgl%2026%20Februari%202013.pdf&chrome=true
https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Putusan%2033%20PUU%202011%20dan%2010%20PHPU%202013%20tgl%2026%20Februari%202013.pdf&chrome=true
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Tentu saja alasan Mahkamah Konstitusi menolak pengujian terhadap Pasal 1 

angka 5 dan Pasal 2 ayat (2) huruf (n) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 

Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dengan alasan seperti yang terlampir 

diatas cukup menarik perhatian. 

Hal ini menjadi menarik karena berdasarkan pada Pasal 24C Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9
  yang dalam hal ini dengan tegas 

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar lalu pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 dalam hal ini menyatakan undang-undang yang dapat diuji dengan Undang-

Undang Dasar apabila: 

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau  

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 

pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.” 

                                                           
9
 Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa : 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum. 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar 
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Undang-undang ini menyatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dalam bentuk 

undang-undang atau keputusan presiden.  

Pengesahan sebuah perjanjian Internasional kedalam bentuk undang-undang 

sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional memberikan efek hukum tentang kedudukan undang-undang 

hasil perjanjian internasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Menelaah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu 

mengenai jenjang norma hukum (Stufentheorie), Hans berpendapat bahwa norma-norma 

hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), 

dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 

yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 

yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat 

ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar 

(Grundnorm).
10

 Norma Dasar yang dimaksud disini adalah Konstitusi dalam suatu 

negara. 

Konstitusi merupakan norma/hukum tertinggi dalam penyelenggaraan 

ketatanegaraan dalam suatu negara yang biasanya berbentuk Undang-Undang Dasar. 

Dahlan Thaib mengutip Herman Heller membagi tiga pengertian Konstitusi, dalam 

ketiga pengertian konstitusi mengungkapkan bahwa salah satu pengertian konstitusi 

adalah:  

“Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang 

tertinggi yang berlaku dalam suatu negara”.
11

 

                                                           
10

 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, (Jakarta: Kanisius, 2009), hlm. 41. 
11

 Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 9. 
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  Pendapat yang disampaikan oleh Herman Haller yang dikutip oleh Dahlan 

Thaib sejalan dengan yang diungkapkan oleh E.C.S. Wade dalam bukunya 

Constitutional Law Undang-Undang Dasar/Konstitusi adalah naskah yang memaparkan 

rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan 

menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.
12

 Melihat pengertian 

yang dikemukakan oleh Herman Heller  dan E.C.S. Wade memperlihatkan supremasi 

konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. 

Menghubungkan teori berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen serta 

pengertian dari konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar, teori ini memberikan 

dasar bahwa undang-undang dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan norma yang 

lebih tinggi diatasnya hingga mencapai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara 

yaitu Grundnorm/Konstitusi suatu negara. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah 

Konstitusi untuk menolak seluruhnya pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2008 Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) menimbulkan spekulasi dan pertanyaan 

yang membuat menarik untuk diteliti. 

 Apakah Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan supremasi konstitusi 

dalam kedaulatannya? terlebih lagi seharusnya kedaulatan hukum dalam suatu negara 

hukum menjadikan konstitusi sebagai panglima dan sumber hukum tertinggi hukum 

tertinggi guna menjamin keadilan kepada warga negaranya. Persoalannya apakah 

memang hal demikian benar, bagaimana suatu negara berdaulat harus tunduk kepada 

ketentuan yang dibentuk bersama negara lain yang bertentangan dengan konstitusinya. 

Kalau ada negara lain yang memberi bentuk perjanjian internasional menurut hukum 

                                                           
12

 Ibid., hlm. 8. 
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nasionalnya dalam bentuk undang-undang, apakah Indonesia secara serta merta harus 

terikat dengan undang-undang negara lain tersebut? 

Terlihat jelas terdapat kesenjangan antara kedaulatan konstitusi (aspek keadilan 

masyarakat) versus perjanjian internasional (kepentingan negara lain) dalam 

permasalahan ini, hal inilah yang memberikan landasan akademik kepada penulis untuk 

melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil perjanjian internasional. 

Selain itu beberapa pendapat seperti yang dikeluarkan oleh pakar hukum tata 

negara seperti pendapat Fajrul Falaakh saat menjadi saksi ahli dalam sidang pleno 

pengujian Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2008 hasil ratifikasi piagam ASEAN yang menyatakan bahwa Mahkamah 

Konstitusi tidak memiliki kewenangan menguji hukum internasional yang disahkan 

menjadi undang-undang meski salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi menguji 

hukum dibawah UUD.
13

 Pada jurnal penelitian yang dibuat oleh Rohwidiana 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Tahun 2013 mengenai Studi 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN belum memiliki 

keputusan yang jelas apakah memang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 

untuk menguji undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional. Kemudian pula 

dalam jurnal artikel ilmiah yang dibuat oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya hanya memberikan gambaran mengenai pro kontra kedudukan undang-

undang hasil ratifikasi perjanjian internasional tanpa merinci kewenangan dari 

Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan yang termuat dalam jurnal ini menyatakan 

                                                           
13

 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1402-mk-tak-berwenang-

uji-uu-hasil-ratifikasi-perjanjian-internasional.html diakses pada 26 Maret 2014 pukul 07:38 WIB 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1402-mk-tak-berwenang-uji-uu-hasil-ratifikasi-perjanjian-internasional.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1402-mk-tak-berwenang-uji-uu-hasil-ratifikasi-perjanjian-internasional.html
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secara tersirat mendukung keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk 

menolak menguji undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang isinya 

menyatkan: 

“Dalam praktik perjanjian internasional perlu dipertimbangkan kembali oleh 

Indonesia khusus dalam kasus Piagam ASEAN seperti yang dituturkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Piagam ASEAN merupakan suatu 

konstitusi atau sebagai anggaran dasar dari ASEAN, tentu jika Indonesia 

melakukan penarikan diri terhadap piagam ASEAN akan mempengaruhi 

keanggotannya dalam ASEAN.”
14

   

 

Permasalahan dan perbedaan pendapat terkait pengujian undang-undang hasil 

ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi menarik minat penulis untuk meneliti dan 

menuangkannya dalam sebuah karya orisinil yang belum pernah diangkat dalam bentuk 

penelitian sebelumnya, dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terkait  

“Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Terhadap 

Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional” 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu : 

Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian terhadap 

undang-undang hasil ratifikasi dari perjanjian internasional? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini berada di dalam bidang Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih 

dikhususkan lagi ruang lingkup pada: Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah 

Konstitusi yang telah termuat dalam konstitusi negara Indonesia. Sehingga dapat 

                                                           
14

 http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal-Rohwidiana-0910113183.pdf diakses pada 

Rabu 26 Maret 2014 pukul 8:30 WIB 

http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal-Rohwidiana-0910113183.pdf
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menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya terkait 

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu : 

Mengetahui apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji 

undang-undang hasil ratifikasi perjanjian Internasional. 

1.3.2  Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Tata Negara, dalam rangka 

memberikan penyampaian pengetahuan terkait kewenangan yang dimiliki 

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian 

internasional. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-

rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Tata Negara pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Khususnya mengenai kedudukan 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-

undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dan memberikan penjabaran-

penjabaran landasan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap 

undang-undang hasil perjanjian internasional melalui analisis-analisis yang 

dilakukan. 


