
 

 

 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

1.1 Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum 

Nasional. 

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian 

besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-

negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara 

umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.
1
 Beberapa pendapat lain  juga 

yang coba mendefenisikan pengertian hukum internasional yaitu: 

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau 

organisasi-organisasi intenasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan 

hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan 

b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-

badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara 

tersebut penting bagi masyarakat internasional. 

Meski demikian pada  awalnya banyak kontroversi teoritis yang muncul mengenai 

hakikat dan dasar hukum internasional, satu teori yang telah memperoleh pengakuan luas 

bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan 

kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata.
2
 Penulis Yurisprudensi 

atau ilmu pengetahuan dan filsafat hukum berkebangsaan Inggris, John Austin (1790-

                                                           
1
 J.G. Starke,  Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 3. 

2
 Ibid., hlm. 19. 
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1859), dianggap sebagai pendukung utama teori ini. Menurut teori Austin, hukum stricto 

sensu dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang 

benar-benar berdaulat. Secara logis, apabila kaidah-kaidah yang bersangkutan pada analisis 

akhir bukan berasal dari otoritas yang berdaulat, yang secara politis berkedudukan paling 

tinggi atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian, maka kaidah-kaidah 

tersebut tidak dapat digolongkan dalam  kaidah-kaidah hukum, melainkan hanya kaidah-

kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata.
3
 

Namun seiring dengan perkembangan jaman mengenai hukum internasional teori 

yang di kemukakan oleh Austin dapat dibantah apabila melihat, yaitu: 

1. Yurisprudensi pada jaman modern tidak memperhitungkan kekuatan teori umum 

tentang hukum dari Austin. Telah ditunjukan bahkan pada beberapa kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai suatu otoritas legislatif formal, suatu sistem 

hukum telah berjalan dan ditaati, dan bahwa hukum tersebut tidak berada dalam hal 

ketentuan mengikatnya dari suatu hukum negara yang benar-benar  mempunyai 

otoritas legislatif. 

 

2. Pandangan-pandangan Austin tersebut meskipun benar pada zamannya, namun 

sekarang tidak tepat lagi bagi hukum internasional sekarang ini. Dalam abad 

sekarang banyak sekali perundang-undangan internasional terbentuk sebagai akibat-

akibat dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi yang  membuat hukum, dan 

sejalan dengan perkembangan ini maka proporsi kaidah-kaidah  kebiasaan hukum 

internasional makin berkurang. Bahkan andaikata benar bahwa tidak ada otoritas 

legislatif yang secara tegas berdaulat dibidang internasional, prosedur untuk 

merumuskan kaidah-kaidah perundang-undangan internasional ini telah dipecahkan 

dengan cara penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional atau melalui 

organ-organ internasional yang ada, meskipun tidak seefesien seperti prosedur 

legislatif pada suatu negara. 

 

3. Persoalan-persoalan hukum internasional senantiasa diperlakukan sebagai 

persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan internasional 

dalam berbagai Kementerian Luar Negeri, atau melalui berbagai badan administrasi 

internasional. Dengan perkataan lain, badan-badan otoritatif yang bertanggung 

jawab untuk memelihara hubungan-hubungan internasional tidak menganggap 

hukum internasional hanya sebagai suatu himpunan peraturan moral semata-mata.
4
 

 

Seperti yang secara tepat dikatakan hampir seabad lalu oleh Sir Frederick Pollock: 

“apabila hukum internasional hanya semacam moralitas semata-mata, maka para 

perumus dokumen-dokumen tentang kebijaksanaan luar negeri akan menekankan 

                                                           
3
 Ibid., hlm. 20. 

4
 Ibid., hlm. 21. 
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semua kekuatan dokumen-dokumen itu pada argumentasi-argumentasi moral. 

Namun, dalam kenyataannya hal demikian tidak mereka lakukan. Pertimbangan 

para perumus tersebut bukan kepada perasaan umum atas kebenaran moral, akan 

tetapi kepada preseden-preseden, traktat-traktat, dan pada opini-opini para ahli. 

Semua itu dianggap ada diantara para negarawan dan penulis-penulis hukum yang 

dapat dibedakan dari kewajiban-kewajiban moral dalam hubungan bangsa-bangsa.”
5
 

 

Selain itu Hakim-Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat – Pengadilan Negara 

yang tertinggi – telah berulang kali mengakui validitas konstitusional dari hukum 

internasional. Dalam suatu perkara Marshall C.J. menyatakan bahwa  sebuah undang-

undang kongres “seyogianya tidak ditafsirkan untuk melanggar hukum bangsa-bangsa 

andaikata masih ada konstruksi lain”. Dalam perkara lainnya  Gray J. mengemukakan 

pernyataan berikut: 

“Hukum internasional merupakan bagian dari hukum kita, dan harus diketahui serta 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sesuai yurisdiksinya, sesering persoalan-

persoalan tentang hak yang bergantung kepadanya yang diajukan secara layak untuk 

diputuskan.”
6
 

 

Lebih lanjut, kekuatan mengikat secara hukum dari hukum internasional berulang 

kali ditegaskan oleh bangsa-bangsa di dunia dalam konferensi internasional. Satu gambaran 

tentang hal ini adalah Charter (Piagam) pembentukan organisasi Perserikatan Bangsa-

Bangsa, yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945, piagam ini baik secara tegas 

maupun implisit didasarkan atas legalitas yang sebenarnya dari hukum internasional. 

Di era globalisasi seperti saat ini eksistensi hukum internasional tidak dapat 

terbantahkan kembali keberadaannya, bahkan hukum internasional bukan hanya mengatur 

tentang hubungan antarbangsa, saat ini hukum internasional telah berkembang pesat 

sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara-negara saja 

sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, 

individu, perusahaan, vatican, billigerency sekarang telah diakui sebagai bagian dari subjek 
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6
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hukum internasional.  Hal ini dikuatkan oleh pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang 

menyatakan: 

“hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang 

mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan 

internasional) yang bukan bersifat perdata.”
7
 

 

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer yang 

menyatakan: 

“International law may be defined as body of law which is composed for its greater 

part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, 

and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes 

also: 

1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or 

organizations, their relations which each other, and their relations with states 

and individual, and 

2. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or 

duties of such individuals and nonn states entities are the concern of the 

international community.”
8
 

 

Lantas bagaimana sebenarnya hukum Internasional dapat mengikat suatu negara? 

Beberapa teori yang akan memberikan penjelasan mengenai daya hukum 

internasional adalah teori-teori hukum alam, positivisme dan sosiologis. Teori hukum alam 

menganggap hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam, hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Vattel dalam bukunya Droit des Gens yang terbit pada 

tahun 1958 menyatakan: 

“Kita perlu memakai istilah hukum bangsa-bangsa karena hukum tersebut berasal 

dari penerapan hukum alam terhadap bangsa-bangsa. Hal itu perlu, karena bangsa-

bangsa mutlak terikat untuk menaatinya. Hukum bangsa-bangsa berisi aturan-aturan 

yang diperintahkan hukum alam kepada negara-negara, dan tidak kurang 

mengikatnya terhadap negara sebagaimana terhadap individu-individu. Karena 

negara terdiri dari manusia, kebijaksanaan-kebijaksanaannya ditentukan oleh 

manusia, dan manusia-manusia tunduk pada hukum alam dalam kapasitas apapun 

mereka bertindak. Hukum ini sama dengan apa yang oleh Grotius dan pengikut-

pengikutnya disebut sebagai hukum bangsa-bangsa intern, karena mengikat hati 

nurani bangsa-bangsa. Beberapa penulis menyebutnya sebagai Hukum Alam 

Bangsa-Bangsa”
9
 

                                                           
7
 Sefriani, Hukum Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 2. 

8
 Ibid., hlm. 3. 

9
 J.G. Starke, Op.cit., hlm. 24. 
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Jejak-jejak teori “hukum alam” masih bertahan hingga saat ini, walaupun dalam 

bentuk yang kurang begitu dogmatis. Dikatakan oleh Kelsen “Teori hukum alam yang 

dominan pada abad ke-17 dan ke-18 setelah mengalami kejenuhan pada abad ke-19, telah 

bangkit kembali dengan pemikiran keagaman dan metafisika”.
10

 Karena karakter rasional 

dan idealistiknya, konsepsi “hukum alam” telah menanamkan pengaruh besar – suatu 

pengaruh yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum internasional. 

Lalu pada teori positivis, penganut-penganut teori positivis berpendapat bahwa 

kaidah-kaidah hukum internasional pada analisis terakhir memiliki karakter yang sama 

dengan hukum nasional (hukum negara) “positif” sepanjang kaidah-kaidah hukum tersebut 

juga berasal dari kehendak negara. Mereka yakin bahwa hukum internasional secara logis 

dapat dikembalikan kepada suatu sistem kaidah yang untuk validitasnya akan bergantung 

hanya pada fakta bahwa negara-negara telah menyatakan kesetujuannya.
11

 

Positivis terkenal adalah yuris Italia, Anzilotti (1867-1950), yang pernah menjabat 

sebagai hakim pada Permanent Court of International Justice, menurutnya kekuatan 

mengikat hukum internasional dapat ditelusuri ulang sampai suatu prinsip atau norma 

tertinggi dan fundamental, prinsip yang lebih dikenal dengan pacta sunt servanda. Norma 

pacta sunt servanda ini merupakan dalil absolut dari sistem hukum internasional, dan 

dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua kaidah termasuk dalam hukum 

internasional. Konsisten dengan teori ini Anzilotti berpendapat bahwa seperti halnya dalam 

traktat-traktat, kaidah-kaidah kebiasaan didasarkan atas persetujuan negara-negara, dan 

dalam hal ini terdapat suatu perjanjian implisit. Anzilotti berpendapat: 

“Setiap tata hukum terdiri dari suatu komplek norma yang mendapat karakter 

mewajibkan dari suatu norma fundamental terhadap norma-norma itu, baik 

langsung maupun tidak langsung, berhubungan. Norma fundamental itu menetapkan 

sedikit banyak tentang norma-norma mana yang membentuk suatu tata hukum dan 
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 Ibid., hlm. 25. 
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 Ibid., hlm 26. 
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membentuk kesatuan utuh. Tata hukum internasional dibedakan dari fakta bahwa 

dalam tata hukum internasional ini, prinsip pacta sunt saverda tidak bergantung, 

sebagaimana dalam hukum internasional, pada suatu norma paling tinggi; pacta 

sunt saverda itu sendiri merupakan norma tertinggi. Dalam kaidah ini “negara-

negara harus menghormati perjanjian-perjanjian yang dibuat diantara mereka”, 

dengan demikian merupakan kriteria formal yang membedakan norma-norma yang 

kita bicarakan dari norma-norma lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh; 

semua norma dan hanya norma-norma, yang bergantung pada prinsip ini sebagai 

seumber yang perlu dan eksklusif dari karakter mewajibkan norma-norma 

tersebut.
12

 

 

Aliran berikutnya yang akan coba menjawab dasar mengikatnya Hukum 

Internasional adalah aliran yang menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut aliran ini 

masyarakat internasional yang dalam hal ini merupakan bangsa-bangsa merupakan mahluk 

sosial yang selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Betapa majunya suatu negara ia tidak akan dapat hidup sendiri, suatu bangsa 

pastilah membutuhkan bangsa lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam berinteraksi 

tersebut masyarakat internasional membutuhkan aturan hukum untuk memberikan 

kepastian hukum pada apa yang mereka lakukan. Pada akhirnya dari aturan tersebut 

masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. 

Demikianlah menurut aliran ini dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah 

kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam 

melaksanakan hubungan internasional. 

Memperkuat daya ikat dari hukum internasional H.A. Smith mengungkapkan  

“…… jelas ditekankan bahwa hukum internasional secara utuh mengikat terhadap 

semua negara beradab tanpa memandang persetujuan individual mereka, dan bahwa 

tidak ada satu negara pun melalui tindakannya sendiri dapat melepaskan diri dari 

kewajiban baik berasal dari hukuum pada umumnya ataupun dari suatu kaidah yang 

benar-benar berlaku”.
13

 

 

Setelah dipaparkan mengenai daya mengikat hukum internasional terhadap suatu 

negara kemudian timbul pertanyaan apakah hukum internasional dan hukum negara 
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merupakan satu kesatuan hukum atau terpisah satu sama lain? Mana yang harus diutamakan 

bila antara keduanya mengandung konflik? 

Terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul seperti yang dipaparkan diatas, 

terdapat dua teori yang dapat menjawabnya. Yang pertama teori monisme dikemukakan 

oleh aliran monisme. Menurut aliran ini hukum internasional dan hukum negara merupakan 

dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. 

Karena terletak dalam satu sistem hukum maka sangat besar sekali kemungkinan terjadi 

konflik antar keduanya. Dalam perkembangannya aliran monisme terpecah menjadi dua, 

yaitu aliran monisme primat HI dan monisme primat HN.
14

 

Monisme primat HI berpendapat bahwa apabila terjadi suatu konflik dalam tatanan 

sistem hukum antara hukum internasional dan hukum negara maka hukum internasional 

haruslah lebih diutamakan dan diberlakukan dari pada hukum negara. Sedangkan monisme 

primat HN memiliki pandangan yang terbalik yaitu apabila terdapat suatu konflik dalam 

tatanan sistem hukum maka hukum negara terlebih dahulu yang harus diutamakan dan 

diberlakukan. Hal ini berdasarkan pendapat bahwa hukum internasional berasal dari hukum 

negara. Contohnya adalah hukum kebiasaan yang tumbuh dari praktik negara-negara. 

Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum negara maka hukum 

negara kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional. 

Teori kedua dikemukakan oleh aliran dualisme yang mengemukakan bahwa hukum 

internasional dan hukum negara adalah dua sistem hukum yang sangat berbeda satu dengan 

yang lain. Perbedaan yang dimaksud antara lain: 

1. Subjek, subjek HI negara-negara sedangkan subjek individu adalah individu; 

2. Sumber hukum, HI bersumberkan pada kehendak bersama negara adapaun HN 

bersumberkan pada kehendak negara; 
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3. HN memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan HI. 

 Selain itu Anzilotti penganut aliran dualisme berpendapat perbedaan Hukum 

Internasional dan hukum nasional dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental. HN 

mendasarkan pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi sedangkan HI mendasarkan 

pada prinsip bahwa perjanjian internasional harus dihormati berdasarkan prinsip pacta sunt 

servanda.
15

 

 Meski demikian hingga saat ini Indonesia belum pernah secara tegas menyatakan 

aliran mana yang digunakan, hanya saja apabila menelaah apa yang telah diamanahkan oleh 

konstitusi Indonesia mengatur suatu kaidah hukum internasional dalam undang-undang 

nomor 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional yang mewajibkan suatu kaidah 

hukum internasional apabila ingin menjadi suatu kaidah hukum nasional maka harus 

melalui tahap ratifikasi. 

Ratifikasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara pengesahan sebuah perjanjian 

internasional untuk dapat dijadikan salah satu produk hukum di negara-negara peserta 

perjanjian tersebut. Istilah pengesahan yang dipergunakan dalam praktik hukum perjanjian 

internasional di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional
16

 diambil dan diterjemahkan dari istilah ratifikasi.
17

 Menurut Pasal 

2 ayat (1) b Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah: 

“Ratification”, “accaptance”, “approval”, and “accession” mean in each case the 

international act so named whereby a State establishes on the international plane 

its consent to be bound by a treary;
18

 

 

Selanjutnya menurut Pasal 14 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian 

Internasional, ratifikasi adalah salah satu cara mengikatkan diri pada suatu perjanjian 
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 Pasal 1 huruf (b) Konvensi Wina menyatakan: 
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internasional dan lazimnya selalu dirumuskan untuk menggambarkan persyaratan ratifikasi 

adalah sebagai berikut: 

 

a. The present Convention shall be open for signature by all States Members of the 

United Nations; 

b. The present Convention is subject to ratification. The instruments of the ratification 

shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
19

 

Pada dasarnya ratifikasi merupakan pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian 

yang ditandatangani.
20

 Ada tiga sistem menurut mana ratifikasi diadakan yaitu: 

a. Ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif 

Ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif kini jarang sekali kita 

dapati dan merupakan peninggalan zaman ini. Menelusuri sejarah sistem ini pernah 

berlaku menurut konstitusi Jepang tertanggal 11 Februari 1829 (yang berlaku 

hingga terbentuknya konstitusi yang baru pada tanggal 3 November 1946) juga 

merupakan sistem yang diikuti oleh negara-negara yang mempunyai pemerintahan 

otoriter, antara lain: Italia (1922-1943), Negara nasional Sosialis (Nazi) Jerman 

(1933-1945), dan Perancis selama pendudukan (pemerintah Vichy 1940-1944); 

b. Ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan atau legislatif 

Sistem ratifikasi yang dilakukan semata-mata oleh badan perwakilan legislatif juga 

tidak sering begitu didapat, tercatat hanya beberapa negara yang pernah 

melakukannya antara lain: Negara Turki (menurut Pasal 26 konstitusi tanggal 20 

April 1924), El Salvador (konstitusi 8 September 1950) dan Honduras (konstitusi 8 

Maret 1936); 

c. Ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif. 
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Sistem ratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan bersama-sama oleh badan 

legislatif dan eksekutif merupakan yang paling banyak digunakan. Dalam golongan 

ini terdapat lagi pembagian ke dalam 2 golongan, yang dapat dinamakan subsistem, 

yaitu sistem campuran dimana badan legislatif lebih menonjol dan sistem campuran 

dimana badan eksekutif lebih menonjol.
21

 

Ratifikasi hanya dapat dilakukan apabila suatu negara akan mengesahkan suatu 

perjanjian internasional yang nantinya akan dijadikan sebagai suatu norma hukum seperti 

apa yang diatur dalam konstitusi dengan memperhatikan kedaulatan konstitusi tersebut. 

 

 

1.2 Kedaulatan Konstitusi 

Dalam berbagai tulisan ahli ketatanegaraan, kedaulatan terbagi atas dua aspek, 

kedaulatan internal (internal sovereignty) dan kedaulatan eksternal (external sovereignty).
22

 

Kedaulatan eksternal berkaitan dengan kedaulatan dalam hubungan antara suatu negara 

dengan negara lainnya yang merupakan objek kajian Hukum Internasional, sedangkan 

kedaulatan internal adalah kedaulatan dalam hubungannya dengan pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara, yang merupakan objek kajian Hukum Tata Negara. 

Kedaulatan merupakan padanan istilah “superanus” (bahasa Latin) yang 

mempunyai arti tertinggi. Jean Bodin seorang tokoh ahli ketatanegaraan mengemukakan 

bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menetukan hukum dalam suatu 

negara,
23

 yang mempunyai sifat/hakikat: 

1. Asli 

2. Langgeng atau abadi 

3. Tertinggi 
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4. Tak dapat dibagi-bagi 

5. Tidak dapat dialihkan 

Menyangkut siapa yang berdaulat (berkuasa) dalam suatu negara, dalam ilmu 

ketatanegaran dikenal adanya beberapa teori atau ajaran, yaitu: teori kedaulatan Tuhan; 

teori kedaulatan raja;  teori kedaulatan negara; teori kedaulatan rakyat; dan teori kedaulatan 

hukum.
24

 Adapun kajiannya sebagai berikut: 

1. Konsep Teori Kadaulatan Tuhan 

Menurut teori kedaulatan Tuhan, yang berdaulat atau  memiliki kekuasaan tertinggi 

dalam suatu negara ialah Tuhan. Ini merupakan konsekuensi bahwa Tuhanlah yang 

menciptakan alam raya ini beserta isinya, sehingga bagaimana megatur dan mengelola 

dunia inheren mengelola suatu negara sepenuhnya menurut kehendak Tuhan.
25

 

2. Konsep Teori Kedaulatan Raja 

Menurut teori kedaulatan raja, rajalah yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara.
26

 Selain mendasarkan teori kedaulatan raja atas kehendak 

Tuhan, adapula yang mendasarkan kekuasaannya karena hak miliik atas tanah ataupun  

mendasarkannya atas kekuatan. Seperti sindiran Voltaire, raja pertama adalah  soerang 

prajurit yang beruntung/ berbahagia merumuskan pikiran seperti itu secara pendek dan 

lucu.
27

 Ahli yang menjadi pembela teori kedaulatan raja ini adalah Machiavelli dari Italia 

dan Shang Yang dari China. 

2. Konsep Teori Kedaulatan Negara 
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Teori kedaulatan negara timbul akibat pertentangan para penganut teori kedaulatan 

Tuhan yang mempunyai pengaruh besar terhadap raja ataupun penguasa negara, bahkan 

menjadi ciri umum sistem pemerintahan negara yang berdaulat. Teori kedaulatan negara 

hanyalah konstitusi baru dari teori kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan rakyat, yang 

pernah diintroduksikan di Jerman. Pelopor utama teori kedaulatan negara adalah George 

Jellinek, dalam bukunya  Algemeine Staatslehre mengemukakan bahwa negara adalah 

organisasi yang dilengkapi sesuatu kekuatan aslinya, kekuatan yang bukan didapat dari 

sesuatu kekuatan yang lebih tinggi derajatnya, hukum diciptakan oleh negara sendiri dan 

setiap gerak gerik manusia dalam negara itu harus menurut pada negara. Sedangkan negara 

sendiri tidak perlu takluk dibawah hukum, karena negara sendiri yang membuat hukum.
28

 

4. Konsep Teori Kedaulatan Rakyat 

Immanuel Kant merupakan pengikut teori kedaulatan rakyat, ia mengatakan bahwa 

tujuan negara itu adalah untuk menegakkan dan menjamin kebebasan para warga 

negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, 

sedangkan yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat itu sendiri. Jadi undang-

undang adalah penjelmaan kemauan rakyat, dengan demikian rakyatlah yang memegang 

kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara.
29

  

Diantara para ahli nama Rousseau merupakan tokoh yang paling menonjol bahkan 

sering disebut sebagai penemu teori kedaulatan rakyat. Rosseau adalah seorang ahli pemikir 

besar tentang negara dan hukum dari Swiss (1712-1778). Ajaran kedaulatan rakyat dari 

Rousseau merupakan kelanjutan dari filsafat yang bersumber kepada perasaan. Menurut 

Rousseau, manusia dilahirkan sebagai mahluk yang baik, kemudian orang hendak mencari 

apakah sebabnya maka dalam pergaulan hidup manusia itu senantiasa terdapat kekuasaan. 
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Ajaran kedaulatan rakyat berpangkal tolak kepada hasil penemuannya bahwa tanpa tata 

tertib dan kekuasaan, manusia akan hidup tidak aman dan tentram.  

Tanpa tata tertib manusia merupakan binatang buas “homo homini lupus”, dan 

kehidupan itu berubah menjadi perang antar sesama manusia “bellum omnium contra 

omnes”.
30

 

5. Konsep Teori Kedaulatan Hukum 

Teori kedaulatan hukum lahir sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan negara, yang 

menentukan bahwa satu-satunya dasar bagi hukum ialah negara dan wibawanya, sebaliknya 

menurut Hugo Krabbe, sumber dan ukuran bagi mengikatnya hukum ialah perasaan dan 

kesadaran hukum rakyat.
31

 Menurut teori kedaulatan hukum atau Rechts-souvereiniteit 

yang memiliki kekuasaan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu 

sendiri. Karena baik raja atau penguasa ataupun rakyat atau warga negara, bahkan negara 

itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum.
32

 

Dalam segi pelaksanaannya kedaulatan untuk memiliki daya ikat dituangkan dalam 

suatu bentuk norma tertinggi yang disebut sebagai konstitusi. Menurut Prodjodikoro 

konstitusi berasal dari kata “constituer” (Perancis) yang berarti membentuk, jadi konstitusi 

berarti pembentukan.
33

 Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah suatu negara 

atau menyusun dan menyatakan suatu negara. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat pengertian konstitusi yang pertama adalah 

segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan 

sebagainya), yang kedua adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.
34

 Termuat dalam 

Kamus Hukum Inggris, Oxford Dictionary of Law mencatat pengertian konstitusi adalah  
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“Constitution is the rules and parctices that determain the composition and 

functions of the organs of central and local government in a state and regulate the 

relationship between individual and the state.”
35

 

 

C.F. Strong memahami konstitusi sebagai asas-asas fundamental yang mengatur 

kekuasaan lembaga-lembaga negara di satu pihak, dan pihak lain mengatur pula hak-hak 

rakkyat yang dikenal sebagai hak-hak asasi manusia yang sering disingkat (HAM), serta 

bagaimana mengatur hubungan vertikal antara yang memerintah dan yang diperintah, 

sehingga hubungan keduanya berjalan dengan harmonis. 

Berbagai macam pengertian konstitusi semakin berkembang sejak Abad 19, 

Ferdinan Lassal salah satu pakar tata negara yang hidup pada Abad ke 19 memberikan 

pengertian konstitusi dengan membaginya kedalam dua pengertian. Menurut Ferdinan 

mengartian konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar merupakan pengertian yang lebih 

sempit dari pengertian konstitusi yang sebenarnya. Ferdinan membagi pengertian konstitusi 

menjadi dua konsep pemikiran, yaitu: 

1. Konstitusi dalam arti sosiologis dan politik. Konstitusi dalam hal ini dipandang 

sebagai hubungan dari faktor-faktor kekuatan real dalam masyarakat, seperti 

Presiden, Parlemen, Partai Politik, Kelompok Kepentingan dan sebagainya. 

2. Konstitusi dalam arti yuridis. Konstitusi dalam pengertian ini dipandang sebagai 

dokumen yang tertulis yang mengatur lembaga-lembaga negara dan prinsip 

memerintah dalam suatu negara.
36

 

Konstitusi dalam pandangan yuridis yang dikemukakan oleh Ferdinan jelas sama 

dengan Undang-Undang Dasar yang memuat aturan-aturan hukum. Selain Ferdinan Lassal, 

Herman Heller juga memberikan pengertian yang luas mengenai pengertian dari konstitusi. 
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Herman Heller menggambarkan perngetian konstitusi atas tiga tingakatan. Ketiga tingkatan 

pengertian konstitusi tersebut dalah sebagai berikut: 

Konstitusi dalam pengertian sosial-politik. Pada tingkat pertama ini, konstitusi 

tumbuh dalam pengertian sosial-politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena 

memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat bersangkutan pada saat 

itu. Konstitusi pada tahap ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik 

yang belum dituangkan dalam bentuk hukum, melainkan tercermin dalam perilaku nyata 

dari kehidupan warga masyarakat. 

Pada tingkat kedua, konstitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap ini, konstitusi 

sudah diberi bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan normatifnya menuntut 

pemberlakuan yang dapat dipaksakan, terhadap setiap pelanggaran atas konstitusi. 

Konstitusi dalam pengertian pengaturan tertulis. Pada tingkat ketiga konstitusi 

disamakan dengan Undang-Undang Dasar yang muncul akibat aliran kodifikasi. Aliran 

kodifikasi adalah mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum, kesederhanaan hukum, 

dan kepastian hukum.
37

 

Konstitusi menjadi amat penting dalam suatu negara karena apabila tidak terdapat 

sebuah kedaulatan konstitusi maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara. 

Kedaulatan konstitusi merupkan syarat mutlak yang harus dimiliki sebuah negara, 

mengingat kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar atau basic law yang mengandung 

norma-norma dasar berfungsi untuk mengarahkan bagaimana pemerintah mendapatkan 

kewenangan mengorganisasikan penyelenggaraan kekuasaan negara. Lantas bagaimana 

kedaulatan konstitusi di Indonesia? 
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Sri Soemantri M dalam disertasinya mengartikan konstitusi di Indonesia sama 

dengan Undang-Undang Dasar. Penyamaan arti keduanya ini sesuai dengan praktik 

ketatanegaraan di sebagaian negara-negara dunia termasuk Indonesia.
38

 penyamaan 

pengertian antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sebenarnya sudah dimulai 

sejak Oliver Cromwell (Lord Protector Republik Inggris 1649-1660) yang menamakan 

Undang-Undang Dasar itu sebagai Instrument of Government, yaitu bahwa Undang-

Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan di sinilah timbul identifikasi 

dari pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar.
39

 

Sri Soemantri berpendapat pada umumnya materi konstitusi atau Undang-Undang 

Dasar mencakup tigas hal dasar yang fundamental: 

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; 

2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; 

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat 

fundamental.
40

 

Di Indonesia kedaulatan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dalam kaitannya dengan teori-teori kedaulatan seperti apa yang 

telah dipaparkan diatas lantas muncul sebuah pertanyaan yang menarik yaitu: teori 

kedaulatan mana saja dianut oleh UUD 1945? Lantas bagaimana kedudukannya? Dan 

bagaimana pelaksanaannya? 

Melihat substansi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembuat UUD 

1945 sejak semula memilih bentuk  pemerintahan Republik, sehingga dengan sendirinya 

pemerintahan yang berbentuk kerajaan atau kedaulatan raja tidak dikehendaki di Indonesia. 
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Kedaulatan negara merupakan unsur kedaulatan pertama yang tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, hal ini terlihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 

dengan tegas menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 

33 ayat (3) UUD 1945 dengan tersirat memberikan kekuasaan penuh terhadap negara dan 

menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selain kedaulatan negara 

ternyata Indonesia juga menganut teori kedaulatan Tuhan, hal ini tercermin dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ketiga yang menyatakan: 

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” 

 

Atas berkat rahmat Allah menunjukan bahwa rakyat Indonesia mengakui bahwa 

kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian dari Allah SWT yang membuktikan dalam 

hal ini Indonesia menganut konsep kedaulatan Tuhan. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) 

dan (3) menyebutkan bahwa: 

(1) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. 

(2)  Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Melihat apa yang telah diterangkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 

1945 bahwa Indonesia juga menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. 

Kedaulatan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep negara modern, yaitu teori 

negara hukum dan teori konstitusi. Teori negara hukum meletakkan prasyarat bagi 

pelaksanaan pemerintahan dalam negara yang berdasarkan kedaulatan hukum. Teori 

konstitusi meletakkan kerangka dasar hukum tertinggi dalam suatu negara modern atau 

memberikan landasan bagi berjalannya supremasi konstitusi/UUD yang menjadi prasayarat 

berlakunya kedaulatan hukum. Karena itu, teori negara hukum dan teori konstitusi 
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selanjutnya dijadikan landasan teori untuk menganalisis kedaulatan hukum pada umumnya, 

khususnya kedaulatan hukum menurut UUD 1945. 

Kedaulatan hukum pada suatu negara dapat dilihat dari sisi apakah negara tersebut 

menganut konsepsi kedaulatan hukum, apabila suatu negara menganut konsepsi kedaulatan 

hukum maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah negara hukum. Istilah negara 

hukum ini merupakan padanan dari rechtsstaat dan the rule of law. Istilah Rechtsstaat 

mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. 

Istilah The rule of law mulai populer dengan terbitnya buku oleh Albert Venn Dicey tahun 

1885 dengan judul “Introduction to the study of the law of the constitution.” 

Unsur-unsur rechtsstaat dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli 

hukum Eropa Barat Kontinental adalah sebagai berikut: 

a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; 

b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus 

berdasarkan pada teori Trias Politica; 

c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang; 

d. Apabila dalam menjalankan tugasnya, pemerintah masih melanggar hak asasi 

(campur tangan pemerintah dalam kehidupan peribadi seseorang), maka ada 

pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. 

AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memeberikan unsur-unsur the 

rule of law sebagai berikut: 

a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan-wenangan, sehingga 

seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; 

b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan 

pengadilan; 
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Berdasarkan uraian diatas melihat ciri, konteks dan substansi yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Indonesia 

menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum 

yang seyogyanya berjalan dengan seiring. 

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi negara Indonesia 

yang memuat 4 kedaulatan sekaligus merupakan norma dasar yang menjadi patokan dalam 

penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembentukan hukum yang terdapat di Indonesia.   

Pada konteks ketatanegaraan penyelenggaraan konstitusi (Undang-Undang Dasar 

1945) di Indonesia dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki fungsi dan 

kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugas dan kewajiban negara. Dalam 

perkembangannya di Indonesia organ-organ pelaksana konstitusi dibagi menjadi 3 lembaga 

pelaksana yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua lembaga ini berperan penting 

dan memiliki masing-masing wilayah dalam hal pelaksanaan konstitusi suatu negara. Dan 

salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 

menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian dari badan peradilan 

(yudikatif) yang berfungsi untuk menjamin dan mewujudkan keadilan bagi setiap warga 

negara. 

 

 

2.1 Mahkamah Konstitusi 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 

hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau 

judicial review.
41

 Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, 

keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya hanyalah untuk menjalankan wewenang 

constitusional review, sedangkan munculnya constitutional review itu sendiri dapat 
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dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek 

politik keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan 

mekanisme checks and balances  antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip 

demokrasi.
42

 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan 

ketiga UUD 1945.
43

 Indonesia sendiri merupakan negara ke-78 yang membentuk 

Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena 

negara modern abad ke-20. 

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era 

reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi 

gagasan constitutional review sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh 

BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Muhammad Yamin, telah mengemukakan 

pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding 

undang-undang. Namun Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa 

UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi 

saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman constitutional 

review.
44

  

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perubahan ketiga 

UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. 

Hal ini diatur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut 

                                                           
42

 Ibid., hlm. 3. 
43

 Perubahan Ketiga UUD 1945 ditetapkan  pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 

2001. 
44

 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,  Jilid 1, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 
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menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak 

dapat disebut sebagai constitutional review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan 

merupakan lembaga peradilan.
45

 Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang 

digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar 1945. Yaitu, MPR, MA atau MK. Gagasan memberikan wewenang tersebut 

kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena disamping tidak ada lagi lembaga tertinggi, 

MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi 

dan kelompok kepentingan politik. Gagasan yang kedua memberi wewenang pengujian 

undang-undang kepada Mahkamah Agung (MA), namun juga akhirnya tidak dapat diterima 

karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi perkara yang 

sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu 

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. 

Hal ini berdasarkan pembahasan panjang yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc I 

2000. Panitia yang secara khusus dibentuk untuk membahas amandemen Undang-Undang 

Dasar 1945. Pada masa awal rapat pleno PAH I BP MPR 2000, telah diulas tentang 

kekuasaan kehakiman dan judicial review. Namun, belum ada anggota-anggota fraksi yang 

mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi dampai akhirnya beberapa bulan 

kemudian mucul ide pembentukan Mahkamah Konstitusi setelah PAH I BP MPR 2000 

melakukan kunjungan ke daerah-daerah, studi banding, dan dengar pendapat dengan 

berbagai pihak.
46
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Pada rapat ke-32 PAH I, tanggal 17 Mei 2000, Gregorius Seto Harianto dari F-PKB 

menyampaikan pendapatnya mengenai Mahkamah Konstitusi dalam usulan fraksinya. Di 

dalam rapat yang  membahasa terkait usulan-usulan fraksi dalam hal perubahan rumusan 

BAB I UUD 1945 ini, Gregorius Seto Harianto menyampaikan pemikiran tentang sistem 

pemerintahan negara, yang didalamnya tercakup pula mengenai Mahkamah Konstitusi. 

Menurut Gregorius Seto Harianrto, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang 

tidak permanen dan berfungsi sebagai pengadilan bagi penyelenggara negara yang 

dianggap melanggar UUD menurut aturan yang diterapkan dengan UU. Uraiannya lebih 

jauh, sebagai berikut: 

“Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang tidak permanen berfungsi 

sebagai peradilan bagi penyelenggara negara yang dianggap melanggar UUD 

menurut aturan yang ditetapkan dengan UU.”
47

 

 

Selain itu dalam rapat pembahasan usulan fraksi mengenai rumusan Bab II UUD 

1945, anggota-anggota fraksi di PAH I BP MPR 2000 telah pula menyinggung keberadaan 

Mahkamah Konstitusi. Rapat yang berlangsung tanggal 22 Mei 2000, dan dilakukan 

sebanyak dua sesi ini anggota fraksi  yang menyebut-nyebut Mahkamah Konstitusi dalam 

usulannya, adalah F-PG, F-PDU, F-PDKB, dan F-UG. 

Penyuaraan akan pembentukan Mahkamah Konstitusi ternyata bukan hanya terdapat 

pada rapat PAH I BP MPR 2000 saja, usulan-usulan yang menghendaki agar terbentuknya 

Mahkamah Konstitusi juga disuarakan oleh elemen-elemen yang terdapat dalam 

masyarakat Indonesia saat itu. Usulan-usulan dari masyarakat disampaikan oleh kalangan 

Lembaga Swadaya Masyarakat, dan dari kalangan akademisi berbagai kampus yang 

disampaikan pada rapat dengar pendapat dengan PAH I BP MPR 2000. 

Untuk melanjutkan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca ST 

MPR 2000, PAH I BP MPR 2000 membentuk tim ahli untuk membantu proses pembahasan 
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materi-materi amandemen yang belum diputuskan. Tim ahli yang dibentuk ini berjumlah 

dari 30 orang, mereka terdiri dari para pakar dengan latar belakang keahlian seperti ahli 

politik, hukum, agama, ekonomi, pendidikan serta ahli bidang sosial dan budaya. 

Usulan dan pandangan para ahli menjadi bahan masukan bagi PAH I BP MPR 

2000. Untuk itu, para ahli telah secara khusus diundang pada rapat dengar pendapat dengan 

anggota PAH I. Selain itu, usulan dari pakar disampaikan pula pada masa-masa 

persidangan di luar agenda resmi persidangan. Rapat dengar pendapat dengan ahli 

dilakukan pada masa persidangan dengan ahli dilakukan pada masa PAH I BP MPR 2000 

dan PAH I BP MPR 2001.  

Para ahli yang memberikan pendapat dan pandangannya pada masa persidangan 

tersebut antara lain adalah Bagir Manan. Menurut Bagir Manan Mahkamah Konstitusi 

memungkinkan dibentuk sendiri tetapi dalam praktik di negara lain dimungkinkan 

diletakkan juga pada peradilan biasa.
48

 

Mahkamah Konstitusi dalam pembentukannya banyak perdebatan dan jajak 

pendapat antar tim ahli dan fraksi-fraksi yang terdapat dalam PAH I BP MPR 2000 dan 

PAH I BP MPR 2001, sampai akhirnya pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 

Mahkamah Konstitusi secara resmi ditenpatkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. 

Pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi ini juga merupakan salah satu wujud 

nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Hal ini 

juga penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi 

manusia (hak konstitusional) yang telah dijamin oleh konstitusi, serta sebagai sarana 

penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang 

sebelumnya tidak ditentukan. 
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Mengenai rumusan Mahkamah Konstitusi secara detail adalah sebagai berikut: 

Kedudukan Mahkamah Konstitusi, Hal ini termuat dalam Pasal 24 ayat (1)
49

, dan 

ayat (2)
50

. Dengan rumusan tersebut kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga 

peradilan yang berdiri sendiri. Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya, ditetapkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. dengan demikian Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua 

lembaga negara yang sejajar. Dan keduanya adalah pelaku kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. 

Dari rumusan ini dapat disimpulkan bila kekuasaan kehakiman terbagi dari dua 

cabang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court), yang berpuncak pada Mahkamah 

Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Perubahan ketiga UUD 1945, ditegaskan posisi MPR tidak lagi sebagai pelaksana 

tunggal kedaulatan rakyat. Bersamaan dengan itu diletakkan pula sistem pemilihan secara 

langsung oleh rakyat untuk Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dan Mahkamah 

Konstitusi sebagai sarana kontrol bagi cabang kekuasaan lainnya. Dengan konsep 

kekuasaan ini dapat dikatakan keberadaan kelembagaan negara dalam posisi dan 

kedudukan yang setara atau sederajat. Kemudian mengenai susunan kelembagaan 

Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Pasal 24C ayat (3)
51

 UUD 1945, yaitu Komposisi, 

susunan dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan tiga cabang 

kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Komposisi ini, diharapkan 

dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi. Diharapkan pula, 
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Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
50

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
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Pasal 24C ayat (3) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi 

yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 
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agar setiap putusan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di tubuh Mahkamah 

Konstitusi didasarkan pada pertimbangan komposisi keanggotaan hakim konstitusi. 

Tugas dan Wewenang mengenai Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Pasal 24C 

ayat (1)
52

 dan ayat (2)
53

 UUD 1945. Dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 

24C ayat (1) dan ayat (2) dapat dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan badan 

peradilan tingkat pertama dan terakhir, atau dapat dikatakan badan peradilan satu-satunya 

yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk mengadili perkara pengujian undang-

undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, pembubaran partai 

politik, dan perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian dalam hal pelaksanaan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi. 

Lain halnya dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan 

atas pendapat DPR, terdapat dugaan pelanggaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

dalam hal ini UUD tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi 

hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus dilalui dalam proses 

pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Kewajiban Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dari 

sudut pandang hukum mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Apabila terbukti pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis dapat 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal itu bukan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi sepenuhnya. Akan tetapi, jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan 
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Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: 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. 
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Pasal 24C ayat (2) UUD 1945: 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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terbukti bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR. 

Persidangan MPR nantinya yang akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil 

Presiden yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh DPR, dapat diberhentikan atau tidak 

dari jabatannya. 

Pengisian hakim Mahkamah Konstitusi, hal ini telah ditentukan dalam Pasal 24C 

ayat (4)
54

, ayat (5)
55

 dan ayat (6)
56

 UUD 1945. Ketentuan pemilihan ketua dan wakil ketua 

Mahkamah Konstitusi diserahkan pada mekanisme internal hakim konstitusi. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan, bahwa hakim-hakim konstitusi dianggap paling mengetahui 

tentang kebutuhan, dan persyaratan untuk pengangkatan ketua dan wakil ketua 

dilingkungan Mahkamah Konstitusi. 

Selain itu syarat diangkatnya seorang sebagai hakim konstitusi ditegaskan haruslah 

individu yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dermawan dan 

negarawan, dengan kapasitas harus menguasai kontitusi dan ketatanegaraan dan tidak 

merangkap sebagai pejabat negara. Syarat ini guna menghindari konflik kepentingan dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya selaku hakim konstitusi yang harus bersifat 

independen dan netral. Aturan teknis lainnya seperti pengangkatan dan pemberhentian, 

hukum acaranya diatur dengan undang-undang. 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua 

sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan 

Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-

undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak 

menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih 
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Pasal 24C ayat (4) UUD 1945: Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 

konstitusi 
55

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945: Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat 

negara 
56

Pasal 24C ayat (6) UUD 1945: Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang 
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langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi 

menganut supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara menempatkan lembaga-

lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan muncul sengketa antar 

lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Dan 

kelembagaan yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. 

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi 

perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, 

prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Supremasi konstitusi tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 antaranya adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum 

adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu 

supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga sebagai supremasi konstitusi. 

Jimly Asshiddiqie dalam buku Ni’matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan 

Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun 

secara umum Mahkamah Konstitusi dibentuk berawal dari suatu proses perubahan politik 

kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi 

lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam menuju proses 

perubahan negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar 

lembaga negara.
57

 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan 

Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III 

Aturan Peralihan Perubahan UUD 1945.
58

 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia 1945.
59

 Dapat dimaknai Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara 

yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan 

dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan amanat UUD 1945. 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Lalu ayat (2) nya menyatakan kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan  badan peradilan  yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai 

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Mahkamah 

Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dalam lingkup wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, dan salah satu 

kewenangannya adalah menguji udang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
60

 

 

 

2.2 Undang-undang 

Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.
61

 Menurut Halsbury’s Law 

of England: 

 “A statute or Act of Parliament, is a pronouncement by Sovereign in Parliament, 

that is to say, made by the Queen by anda with the advice and consent of both 

House of Parliament, or in a certain circumstances the House of Commons alone, 

the effect of which is either to declare the law, or to change the law or to both”.
62

 

 

Pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Dewan Perwakilan 

Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. undang-undang itu selalu 
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berisi segala sesuatu yang menyangkut kebijakan kenegaraan untuk melaksanakan amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 dibidang-bidang tertentu yang memerlukan persetujuan 

bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang termuat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2) dan (4).
63

 

Menurut Buys, undang-undang memiliki dua arti, yakni: 

1. Undang-undang dalam arti formal, yaitu setiap keputusan pemerintah yang 

merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya dibuat oleh 

pemerintah bersama-sama dengan parlemen) 

2. Undang-undang dari arti materiil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut 

isinya mengikat langsung setiap penduduk.
64

 

Ada empat kategori undang-undang, antara lain : 

a. Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yaitu berlaku umum bagi siapa 

saja dan bersifat abstrak karena tidak menunjukan kepada hal, peristiwa, atau kasus 

konkret yang sudah ada sebelum peraturan itu ditetapkan; 

b. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan subjek 

yang diaturnya, yaitu hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu; 

c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan wilayah 

lokal tertentu; 

d. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat 

materinya, yaitu hanya bersifat internal.
65
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Sedangkan syarat mutlak berlakunya undang-undang yaitu diundangkan dalam 

lembaran negara (LN) oleh menteri/sekertaris negara (dahulu menteri kehakiman). Dan 

berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang dikarenakan: 

1. Jangka waktu berlaku telah ditentukan undang-undang itu sudah lampau; 

2. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi; 

3. Undang-undang ini dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi 

yang lebih tinggi; 

4. Telah diadakan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-

undang yang dulu berlaku.
66

 

Pada perjalanannya undang-undang dapat dibentuk bukan hanya melalui mekanisme 

yang termuat dalam UUD, namun pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tetang 

Perjanjian Internasional undang-undang juga dapat dibentuk berdasarkan hasil ratifikasi 

perjanjian internasional.
67

 

 

 

2.3 Perjanjian Internasional 

Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama yaitu convention, final 

act, declaration, Memorandum of Understanding (MoU), agreement, protocol, dan lain-

lain.
68

 Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat 

bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.
69

 

Konvensi Wina 1969 dan 1986, telah memuat defenisi tentang perjanjian internasional 

yaitu: 
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“An International Agreement concluded between States [and International 

Organizatons] 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.” 
70

 

 

Definisi ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Perjanjian Internasional dengan sedikit memodifiikasi, yaitu: 

“Setiap perjanjian dibidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan 

dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum 

internasional lain.”
71

 

Melihat Pasal 1 huruf a dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional maka yang dimaksud dengan 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.
72

 

Pengertian hukum ini maka terdapat beberapa kriteria dasar parameter yang harus 

dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian 

internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional, yaitu: 

1. Perjanjian harus berkarakter internasional (an international agreement), sehingga 

tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian 

antarnegara bagian atau antar Pemerintah Daerah dan negara nasional; 

2. Perjanjian harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (by subject of 

international law), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat 

internasional namun dibuat oleh non-subjek hukum internasional, seperti perjanjian 

antara negara dan perusahaan multinasional; 
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3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (governed by 

international law), yang oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional disebut dengan “diatur dalam hukum internasional serta 

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian-perjanjian 

yang mencakup hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini.
73

 

Berdasarkan jumlah peserta perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi: 

1. Perjanjian Bilateral; 

2. Perjanjian Trilateral; 

3. Perjanjian Multilateral; 

4. Perjanjian Regional; 

5. Perjanjian Universal; 

Berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian internasional 

dapat dibedakan menjadi: 

a. Treaty contract 

Treaty contract dapat ditemukan dalam perjanjian bilateral, trilateral, regional dan 

perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertutup, tidak memberikan kesempatan kepada 

pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. Negara ketiga 

tidak mungkin masuk kedalam perjanjian tersebut karena tidak ada relevansinya. 

b. Law making treaty 

Law making treaty adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip 

hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, tetapi juga mengikat 

kepada pihak ketiga. Law making treaty umumnya ditemukan pada perjanjian 

multilateral yang sifatnya terbuka. Pada prinsipnya perjanjian ini membuka atau 

memberikan kesempatan pada pihak yang bukan peserta untuk ikut sebagai pihak 
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dalam perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sebagian besar merupakan kodifikas 

dari hukum kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya ataupun berisikan 

progressive development dalam hukum internasional yang diterima sebagai hukum 

kebiasaan baru atau sebagai prinsip hukum yang berlaku secara universal.
74

  

Bentuk dari perjanjian internasional adalah: 

1. Treaty; 

2. Konvensi; 

3. Protokol; 

4. Persetujuan; 

5. Arrangement; 

6. Proses Verbal; 

7. Statuta; 

8. Deklarasi; 

9. Modus Vivendi; 

10. Pertukaran Nota atau Sura;t 

11. Ketentuan Penutup (Final Act); dan 

12. Ketentuan Umum (General Act).
75

 

 

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila: 

1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian tersebut; 

2. Habis waktu berlakunya perjanjian tersebut; 

3. Punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian; 

4. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian itu; 
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5. Diadakannya perjanjian antara para peserta yang kemudian meniadakan perjanjian 

yang terdahulu; 

6. Dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan 

perjanjian itu sendiri; 

7. Diakhiri perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya 

pengakhiran tersebut oleh pihak lain.
76
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