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ABSTRAK 

 Dian Utami Mas Bakar (031214153016). Pengujian Konstitusional 
Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional, dibimbing  oleh Sukardi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang 
hakikat undang-undang pengesahan perjanjian internasional dan menguraikan 
akibat hukum pengujian konstitusional undang-undang pengesahan perjanjian 
internasional.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan 
perbandingan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan melalui metode 
studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan 
hukum dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan 
rumusan ilmiah untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1). Kedudukan perjanjian internasional  
sangat bergantung pada kedudukan hukum internasional yang dianut suatu negara. 
Secara umum, perjanjian internasional dibuat melalui tahapan-tahapan penjajakan, 
perundingan, adoption, authentication, consent to be bound (ratification) dan 
entry into force. Ratifikasi perjanjian internasional diwujudkan melalui dua 
tahapan, yaitu tahapan hukum nasional dan tahapan hukum internasional. 2). 
Makna “persetujuan DPR” yang melakukan pengesahan perjanjian internasional 
harus dipandang dalam konteks prosedur internal sementara ratifikasi sebagai 
prosedur eksternal. Oleh karena sebagai prosedur internal, maka hakikatnya 
undang-undang ini sebagai undang-undang formal, sebagai syarat untuk 
memenuhi Pasal 11 UUDNRI 1945 mengenai adanya “persetujuan DPR”. 3). 
Pengujian konstitusional bisa memberikan akibat hukum yang cukup luas dan 
problematik. Jika dinyatakan batal maka pelaksanaan putusan tersebut 
menghadapi kendala, karena belum ada mekanisme yang disuguhkan tentang 
bagaimana tata cara pelaksanaan putusannya. Meskipun misalnya melalui 
penarikan diri, namun posisi Pemerintah masih akan mengalami kesulitan. 
Dampak politik juga akan dirasakan dan dapat dipersengketakan penarikan diri ini 
ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan 
saran sebagai berikut: 1). Menegaskan dalam konstitusi tentang hubungan hukum 
internasional dan hukum nasional, atau setidaknya, melalui peraturan 
perundangan mengenai status hukum perjanjian internasional dalam hukum 
nasional. 2). Undang-undang pengesahan dimaknai sebagai prosedur internal 
sebelum ratifikasi sehingga hakikatnya sebagai UU formal. Hal ini penting untuk 
memberikan pemisahan antara prosedur internal dan eksternal dalam ratifikasi. 3). 
Untuk mencegah akibat hukum yang berdampak negatif maka dapat dilakukan 
constitutional preview, atau (jika praktek pengujian terhadap undang-undang ini 
tetap ingin dilakukan) menegaskan bahwa sebuah perjanjian internasional harus 
dibuatkan dalam legislasi nasional tersendiri, sehingga ketentuan perjanjian 
internasional ditransformasikan menjadi materi normatif undang-undang yang 
berlaku secara nasional (bukan lagi hanya berbentuk undang-undang pengesahan). 
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