
 

 

 

 

 

 

V. SARAN DAN KESIMPULAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian penulis terhadap Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi 

perjanjian internasional, peneliti menyimpulkan bahwa: Mahkamah Konstitusi Indonesia 

memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi 

perjanjian internasional. Hal ini berdasarkan dari kedudukan Mahkamah Konstitusi yang 

berfungsi sebagai penjaga konstitusi/The guardian of constitution. Sebagai lembaga yang 

menjaga kedaulatan. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat melakukan 

pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dapat dilihat dari 

perbandingan yang telah dilakukan, terlihat Mahkamah Konstitusi/Dewan Konstitusi yang 

terdapat di Jerman dan Perancis memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian 

terhadap perjanjian internasional/undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional 

bila terindikasi bertentangan dengan konstitusi negaranya sebagaimana fungsi Mahkamah 

Konstitusi/Dewan Konstitusi sebagai the guardian of constitution. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan simpulan penulis dapat memberikan saran, 

diantaranya: Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi sudah saatnya untuk  

memberanikan diri melakukan pengujian undang-undang hasil ratifikasi Internasional 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terlebih diera globalisasi seperti saat ini 

kesepakatan-kesepakatan masyarakat Internasional akan semakin banyak menghasilkan 

norma-norma hukum internasional yang akan langsung bersinggungan dengan konstitusi di 

Indonesia, apabila Mahkamah Konstitusi masih bersikap untuk enggan melakukan 

pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang dianggap 

bertentangan dengan konstitusi negara hal ini dapat menjadikan sebuah negara kehilangan 

kedaulatan konstitusi di negaranya sendiri. Saat ini perlu adanya pembentukan regulasi 

mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap 

undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang dapat dilakukan dengan 

memasukannya kedalam peraturan-peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi baik undang-

undang maupun kedalam Peratuan Mahkamah Konstitusi (PMK) agar kedepannya 

kerancuan terhadap permasalahan ini tidak terulang kembali. Selain itu sudah saatnya 

pelaksanaan prinsip checks and balances dalam konteks perjanjian internasional 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara (ekskutif, legislatif, dan yudikatif) baik dari 

proses persetujuan sampai proses ratifikasi suatu perjanjian internasional dengan prinsip 

saling mengawasi, sehingga hasil ratifikasi suatu perjanjian internasional dapat 

menghasilkan ratifikasi yang tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Selain Prinsip 

checks and balances, Mahkamah Konstitusi tidak boleh langsung menolak untuk 

melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional. 

Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan melihat substansi secara menyeluruh sehingga 

dapat melihat terlebih dahulu apakah undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional 
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tersebut benar-benar bertentangan dengan konstitusi. Sehingga norma hukum yang berlaku 

di Indonesia benar-benar merupakan norma yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif 

bagi masyarakat Indonesia, keadilan yang menyentuh rongga-rongga substansial, hakiki 

dan dirasakan oleh masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya, rasa keadilan yang 

diakui dan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan cita-cita yang diamanatkan oleh 

konstitusi negara ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


