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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendekatan Teori Sistem Politik 

Pembahasan rencana ratifikasi perjanjian internasional merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapat suatu 

keputusan atau kebijakan. Sehubungan dengan itu, Suharno mengatakan bahwa 

proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan 

tidak semudah yang dibayangkan29. Kebijakan ini dipandang sebagai suatu proses, 

yakni proses politik maka ia dipresepsikan sebagai sebuah siklus. Siklus yang ada 

pada proses tersebut menunjukan, bahwa terbentuknya sebuah kebijakan tidak 

terlepas dari siklus yang ada. Artinya siklus tersebut berada dalam sebuah sistem 

yang dimana antara unsur satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau tidak 

terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pembahasan rencana 

ratifikasi ini terbentuk karena adanya keterkaitan antar unusur yang satu dan 

lainnya yang ada dalam sebuah sistem. 

Dalam teori sistem yang dirumuskan oleh David Easton menjelaskan 

bahwa suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari input 

berupa tuntutan maupun dukungan yang diolah secara sistematik oleh sistem 

politik sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut output.30 

Output yang dihasilkan berupa kebijakan, dapat diterima atau ditolak oleh 

                                                           
29 Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press. 
30 Easton, David. 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Terjemahan Sahat Simamora. 

Jakarta: Bina Aksara. 
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lingkungan tergantung pada input yang telah dirumuskan sebelumnya. Output 

yang dihasilkan tersebut tentu tidak terlepas dari campur tangan keberadaan 

proses politik di dalamnya. 

Berdasarkan asumsi Easton tesebut, proses dalam setiap sistem dapat 

dijelaskan sebagai input dan output yang secara detailnya adalah pengolahan input 

untuk menjadi output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi 

masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah 

menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi 

oleh lingkungan sosial. 

Untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau 

atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:31 

1. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik 

Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama 

lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem 

politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk 

menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, 

lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam 

batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah 

tugas, dan sebagainya. Untuk dapat membedakan antara sistem politik dengan 

lingkungannya, maka sistem politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas 

suatu sistem politik ditentukan oleh unsur tindakan yang kurang lebih 

berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi 

                                                           
31 Beddy, Maksudi Iriawan. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. 
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suatu masyarakat. Setiap aksi sosial yang tidak memiliki ciri-ciri ini sudah jelas 

tidak termasuk ke dalam sistem politik. 

2. Input-output 

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang 

masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. 

Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang 

belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok 

masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, dukungan 

merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik 

agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik 

dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi menjadi dua, yaitu 

keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah. Keputusan 

adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan dan 

dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret 

pemerintah atas keputusan yang dibuat. 

3. Diferensiasi dalam Sistem 

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) 

kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat 

menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja kaitannya dalam penelitian ini 

adalah ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang sudah 

ditandatangani Indonesia, tidak bisa cukup Kementerian Perdagangan 

(Kemendag) saja yang memutuskan selanjutnya melakukan ratifikasi Tetapi, 

perlu adanya disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama dalam 

menentukan rencana ratifikasi. Dalam pembahasan pun, bukan hanya 
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dilakukan Kemendag dan DPR saja, tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga 

dan masyarakat untuk sebagai pertimbangan. Pihak-pihak tersebut memiliki 

perbedaan di dalam dan fungsi pekerjaannya. 

4. Integrasi dalam Sistem 

Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), 

suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah 

keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. 

 

Model sederhana dari suatu sistem politik menurut David Easton dapat 

digambarkan menjadi skema sebagai berikut:  

 

LINGKUNGAN      LINGKUNGAN 

 

    Tuntutan 

        Kuputusan 

    Dukungan       Tindakan 

 

     Feedback 

 

LINGKUNGAN      LINGKUNGAN 

 

David Easton di dalam bukunya “The Political System”, yang memuat 

mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan-

balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling 
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berhubungan.32 Tuntutan dan dukungan  diterima sistem politik dari lingkungan 

dalam bentuk masukan-masukan (input) masuk  ke dalam suatu proses konversi 

dalam sistem, dan kemudian menjadi bentuk output, serta adanya mekanisme 

umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. 

Sebagai salah satu variabel dalam suatu sistem, input dapat berupa 

tuntutan maupun dukungan. Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua 

macam, yaitu tuntutan yang berasal dari internal serta bentuk tuntutan yang 

berasal dari eksternal.33 Tuntutan yang berasal dari eksternal akan mudah 

diidentifikasi. Hal ini dikarenakan dianggapnya tuntutan eksternal sebagai hal 

yang berada diluar sistem politik (sebagai sistem-sistem lain). Sedangkan input 

yang berasal dari internal bisa dikatakan sebagai akibat langsung dari sistem 

politik tersebut. Tuntutan yang berasal dari internal ini bisa jadi muncul karena 

situasi kerja dari sistem politik tersebut, yang memungkinkan menginginkan 

adanya perubahan pada sistem politik yang ada. 

Variabel lain dalam input adalah dukungan. Dukungan merupakan bentuk 

tingkah laku atau yang disebut dengan pandangan atau suasana pikiran. Bentuk 

dukungan ini seringkali tidak nampak berupa tindakan nyata, bisa saja berupa 

pernyataan ataupun sikap dari unit-unit di dalam sistem politik ataupun 

lingkungan. Easton juga menjelaskan bahwa dukungan bisa juga berupa sikap-

sikap atau kecenderungan yang kuat untuk bertindak demi orang lain.34 Dukungan 

biasanya berasal dari kelompok kepentingan atau unit-unit politik yang 

                                                           
32 Chilcote, Ronald. 2001. Teori Perbandingan Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
33 Easton, David. 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Terjemahan Sahat Simamora. 

Jakarta: Bina Aksara. 
34 Mas’oed, Mochtar. 2001. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajahmada University 

Press 
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membutuhkan kepemimpinan baru untuk menyelesaikan permasalahan sistem 

politik. Dukungan menjadi indeks utama kedua dalam variabel input. 

Input dalam suatu sistem menjadi variabel yang sangat diperlukan untuk 

menjamin tetap bekerjanya suatu sistem. Tanpa adanya input, sistem tidak akan 

dapat bekerja. Namun, disamping itu tuntutan bisa terjadi terlalu banyak dan 

beragam jenisnya sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan, dan 

membutuhkan waktu yang panjang untuk memprosesnya.  

Variabel selanjutnya adalah output. Dalam rumusan Easton, output adalah 

status-status sistem legal, keputusan-keputusan administrasi, tindakan-tindakan, 

dekrit-dekrit, undang-undang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya dari pihak 

penguasa politik, konsensus informasi suatu majelis kesukuan dan juga selera dan 

manfaat para penguasa.35 Output merupakan bentuk dari ekstraksi antara sistem 

politik dan permasalahan lingkungan. Proses output menghasilkan tindakan atau 

kebijakan sebagai bentuk langkah preventif dalam memecahkan segala kebutuhan 

sistem politik yang sedang dihadapi oleh suatu negara. 

Variabel output ini juga akan mempengaruhi kerja sistem politik 

selanjutnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat 

adanya output tersebut. Apabila output sesuai dengan harapan pada input sistem 

politik, maka keberadaan output akan memberikan pembaharuan pada dukungan 

(arahnya positif). Tetapi, jika output tidak sesuai harapan, maka akan terjadi erosi 

dukungan yang selanjutnya akan mengganggu stabilitas sistem. 

Variabel output akan menghasilkan efek feedback atau yang sering disebut 

sebagai umpan balik. Proses feedback merupakan hasil pencitraan dan tanggapan 

                                                           
35 Easton, David. 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Terjemahan Sahat Simamora. 

Jakarta: Bina Aksara 
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lingkungan terhadap output yang dihasilkan. Proses feedback sangat penting 

peranannya pada pemerintah, karena pemerintah dapat mengetahui hasil dari 

proses kebijakan yang dikeluarkan dari masyarakat. 

Proses berlangsungnya suatu feedback, tentu tidak terlepas dari intervensi 

variabel lingkungan. Lingkungan yang dimaksudkan disini bisa berupa 

lingkungan yang berada dari dalam sistem itu sendiri, maupun lingkungan yang 

berada di luar sistem. Lingkungan dalam suatu sistem bisa berupa suatu tekanan 

atau bahkan gangguan. Keberadaan variabel lingkungan, sangat memungkinkan 

menimbulkan suatu hubungan yang baru karena keberadaan lingkungan tersebut 

dalam suatu sistem politik. 

Suatu sistem selalu terkait dengan keadaan dimana bagiannya satu sama 

lain bergantung secara fungsional, yang mempunyai batas-batas tertentu tapi 

merupakan komponen daripada suatu keutuhan yang bulat.36 Jika salah satu 

komponen itu berubah maka bagian-bagian lainnya pasti berubah. Dengan 

perkataan lain, dengan suatu variabel dalam sebuah sistem politik mengalami 

perubahan kualitas dan kuantitas, maka yang lain juga akan mengalami perubahan 

yang sama, walaupun dalam kadar yang berbeda. Di samping itu, akibat tekanan 

lingkungan, maka sistem juga akan berubah penampilannya hingga bagian yang 

mengalami tekanan itu kembali dalam kondisi semula. 

Sistem politik sendiri memiliki fungsi yang tidak terlepas dari fungsi input 

dan fungsi output dari sistem politik itu sendiri.37 Fungsi input dalam fungsi 

sistem politik sebagai suatu yang menunjukkan berbagai efektifitas yang 

memungkinkan suatu sistem berjalan. Pada umumnya, input dalam suatu sistem 

                                                           
36 Ibid 
37 Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Jakarta: PT Buku Kita 
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politik dimanitafsirkan kedalam sebuah dukungan dan tuntutan input merupakan 

bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik itu sendiri. 

Selanjutnya, fungsi output dalam fungsi sistem politik adalah sebagai 

pembuatan-pembuatan peraturan dan kebijakan yang merupakan salah satu fungsi 

output dalam sistem politik.38 Terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama 

lainnya yang membuat peraturan atau undang-undang sebagai wujud kebijakan 

adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan sebuah fungsi.  

 

B. Teori Proses Politik  

Istilah the Political Process Theory (Teori Proses Politik) seringkali 

disebut juga dengan istilah Political Oppurtunity Approach (Pendekatan 

Kesempatan Politik) atau Political Oppurtunity Structure (Struktur Kesempatan 

Politik).39 Political Oppurtunity yaitu keselarasan antara kelompok dengan 

lingkungan politik yang lebih besar.40 Semakin besar suatu kelompok dapat 

bersatu dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat 

melakukan perubahan dalam suatu sistem politik.  Political Oppurtunity (Peluang-

Peluang Politik) merupakan aspek yang sangat penting dibandingkan dengan dua 

faktor yang lainnya. 

Pandangan the Political Process Theory melihat faktor internal dan faktor 

eksternal sama pentingnya. Ideologi dan keyakinan dianggap sama pentingnya 

dengan sumber daya material, seperti halnya koneksi politik dan struktur sosial. 

Political Process Theory adalah teori yang berusaha mengkombinasikan dari 

pandangan Mass Society Theory, Relative Deprivation Theory, dan Resouerce 
                                                           
38 Ibid 
39 Sukamana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial.  Malang: Intrans Publishing 
40 Ibid 
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Mobilization Theory secara bersama ke dalam perspektif yang lebih historis dan 

politik.41  

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa Teori Proses Politik (the Political 

Process Theory) merupakan pandangan yang mendasarkan pada pemikiran teori 

Marxist (neo-Marxist) karena memfokuskan kepada kekuasaan potensial 

revolusioner dari orang-orang biasa dan berasumsi bahwa masyarakat 

dikendalikan oleh sekelompok kecil dari elite yang berkuasa.42 Fokus analisis 

neo-Marxist adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Bagi 

kalangan neo-Marxist, konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling 

penting dalam mendorong perkembangan masyarakat dan semua gejala politk 

harus dilihat dalam rangka konflik antar kelas. 

Proses politik merupakan dinamika perjalanan politik dalam sebuah 

negara. Proses politik (political proces) adalah mengacu kepada suatu keadaan 

dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasan politik dan 

menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. Studi 

tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-

kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan 

politik, serta peran dan latar belakang para politisi.43  

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam 

mengatur hubungan antara satu sama lain.44 Dalam  interaksi antara satu sama 

lain, proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Dalam menjalankan 

sistem politik, tentu ada persoalan-persoalan yang ditemui ketika sistem tersebut 

                                                           
41 Ibid 
42 Ibid 
43 Abercrombie, Nicholas, dkk. 2010. Kamus Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
44 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
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berlangsung. Persoalan-persoalan tersebut bisa mengenai hal mengakomodasikan 

input-input yang akan diolah menjadi output. Menurut Rusadi, tuntutan-tuntutan 

yang merupakan bagian dari input disalurkan dan ditanggapi melalui suatu 

mekanisme, yang disebut sebagai proses politik.45   

Pemikiran tentang proses politik juga dikemukakan oleh Lasswell, ia  

menyimpulkan proses politik sebagai masalah Who gets what, when, how, atau 

masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. “Mendapatkan apa” artinya 

mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk 

menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. “Bagaimana” 

berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.46 

 

C. Fungsi Legislasi dalam Pembentukan Produk Hukum 

1. Produk Hukum 

Produk hukum adalah undang–undang atau peraturan–peraturan yang 

ditawarkan untuk bisa dilaksanakan, dipatuhi yang dibarengi dengan hukuman–

hukuman apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis di sana.Corak 

dan karakter produk hukum menurut Moh. Mahfud ada dua karakter produk 

hukum yaitu: pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk 

hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. 

Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh 

kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.47 

                                                           
45

 Hijri, Yana S. 2016. Politik Pemekaran Di Indonesia. Malang: UMM Press. 
46 Ibid 
47 Mahfud MD. 1989. Politik Hukum Di Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka LP3ES 
Kerjasama UII Pres.  
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Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau 

individu dalam masyarakat. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua 

komponen masyarakat (syarat formal); Kedua, produk hukum konservatif adalah 

produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit 

politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis 

instrumentalis, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program 

negara. 

2. Jenis-jenis Produk Hukum 

Adapun pembentukan perundang-undangan memiliki hierarki (tingkatan), 

dapat dilihat pada Pasal 7 ayat 1  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
d. Peraturan Pemerintah 
e. Peraturan Presiden 
f. Peraturan Daerah Provinsi 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

3. Ratifikasi sebagai Produk Hukum 

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 UU No. 24 Tahun 

2000 tentang Perjanjian Internasional diambil dan diterjemahkan dari istilah 

ratifikasi. Menurut Pasal 2 ayat (1) b Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian 

internasional, ratifikasi adalah: “ratification”, “accaptance”,”approval”, andd 

“accession” mean in each case the international act so named whereby a State 
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establishes on the international plane its concent to be bound by a treary”.48 

Selanjutnya Pasal 14 Konvensi Wina 969 tentang Perjanjian Internasional, 

ratifikasi adalah salah satu cara mengikatkan diri pada suatu perjanjian 

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. 

 
Dalam UU No. 24 Tahun 2000, pada pasal 9 dijelaskan bahwa pengesahan 

dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan 

yang dapat dilakukan dengan undang-undang diatur dalam pasal 10, yaitu hal-hal 

yang berkenaan dengan: masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan 

negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik 

Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan 

lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah 

luar negeri.49 Selain ketentuan tersebut, maka pengesahan cukup dilakukan 

dengan keputusan presiden. Perjanjian internasional yang disahkan dalam bentuk 

undang-undang, maka segala tata cara pembentukan undang-undang juga berlaku 

terhadap pembentukan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional. 

 

 

 

 

                                                           
48 Agusman, Damos Dumoli. 2010. Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik 
Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. 
49 Ibid. Pasal 10 
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D. Perjanjian Internasional 

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota 

masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum 

tertentu.50 Dari batasan tersebut, jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian 

internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh anggota masyarakat internasional 

yang disebut sebagai subyek hukum internasional. Perjanjian Internasional 

memiliki berbagai macam bentuk, yaitu:51 

1. Treaty 

Dalam arti sempit adalah perjanjian internasional yang sering dipakai 

dalam persoalan-persoalan politik, ekonomi. Treaty dalam arti luas merupakan 

alat yang paling formal, yang dipakai untuk mencatat perjanjian antara negara 

yang ketentuan-ketentuan bersifat menyeluruh. 

2. Konvensi 

Istilah konvensi biasanya dipakai untuk dokumen yang resmi dan bersifat 

multilateral. Juga merupakan dokumen-dokumen yang dipakai oleh aparat-aparat 

lembaga internasional. 

3. Protokol 

Protokol merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi 

dibandingkan treaty atau konvensi. Pada umumnya tidak dibuat oleh kepala-

kepala negara. Istilah ini meliputi hal: 

a. Sebagai tambahan pada konvensi, dan dibuat oleh para perunding itu juga. 

Terkadang disebut protokol penandatanganan, misalnya protokol yang mengatur 

hal-hal tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu dari konvensi, 

                                                           
50 Rudy, T.May. 2011. Hukum Internasional 2. Bandung: PT. Refika Aditama 
51 Ibid 
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ketentuan tambahan yang sifatnya kurang penting, klausul-klausul resmi yang 

tidak dimasukkan dalam konvensi atau pembatasan oleh beberapa negara 

penandatanganan; 

b. Sebagai alat tambah bagi konvensi, tetapi sifat dan operasinya bebas dan tidak 

perlu diratifikasi, misalnya Protokol Den Haag 1930 tentang ketakbernegaraan 

yang ditandatangani pada waktu yang sama dengan Konvensi Den Haag 1930 

mengenai konflik hukum kewarganegaraan; 

c. Traktat yang sama sekali berdiri sendiri; 

d. Sebagai catatan mengenai pemufakatan, lebih sering disebut proses verbal. 

4. Persetujuan  

Persetujuan atau disebut agreement sifatnya kurang resmi dibanding 

traktat dan konvensi, dan umumnya tidak dilakukan oleh kepala-kepala negara. 

Biasanya bentuk ini dipakai untuk persetujuan-persetujuan yang ruang lingkupnya 

lebih sempit dan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibanding konvensi biasa. 

Bentuk ini juga hanya digunakan untuk persetujuan-persetujuan yang sifatnya 

teknis dan administratif. Pada umumnya agreement tidak memerlukan ratifikasi 

dan berlaku sesudah dilakukan exchange of notes. 

5. Arrangement  

Bentuk ini kurang lebih sama dengan agreement. Umumnya lebih banya 

dipakai untuk transaksi-transaksi yang sifatnya mengatur dan temporer. 

6. Proses Verbal 

Istilah ini pada mulanya berarti rangkuman dari jalannya serta kesimpulan 

dari suatu konferensi diplomatik, tetapi dewasa ini juga untuk catatan-catatan 

istilah dari suatu persetujuan yang dicapai oleh para peserta. Istilah ini juga 
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dipakai untuk mencatat suatu pertukaran atau himpunan ratifikasi atau untuk suatu 

persetujuan administratif yang sifatnya kurang penting atau untuk membuat 

perubahan kecil dalam konvensi. Proses Verbal umumnya tidak membutuhkan 

ratifikasi. 

7. Statua  

Yang dimaksud dengan istilah statua dapat dipahami sebagai berikut: 

a. Himpunan peraturan-peraturan penting mengenai pelaksanaan fungsi lembaga 

internasional, misalnya Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945. 

b. Himpunan peraturan-peraturan yang dibentuk berdasarkan persetujuan 

internasional mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dari suatu entitas khusus 

dibawah pengawasan internasional, misalnya Statuta Sanjak Alexandra 1973. 

c. Sebagai alat tambahan pada konvensi yang menetapkan peraturan-peraturan 

yang akan diterapkan, misalnya Statuta tentang kebebasan transit yang 

dilampirkan pada konvensi mengenai Kebebasan Transit, Barcelona, 1921. 

8. Deklarasi  

Istilah ini dapat berarti:  

a. Traktat yang sebenarnya, misalnya Deklarasi Paris 1856 

b. Dokumen yang tak resmi yang dilampirkan pada suatu traktat atau konvensi 

yang memberi penafsiran atau menjelaskan ketentuan-ketentuan traktat atau 

konvensi. 

c. Persetujuan tak resmi mengenai hal-hal yang kurang penting 

d. Resolusi atau konferensi diplomatik yang mengungkapkan suatu prinsip atau 

asas atau disederatum untuk ditaati oleh semua negara, misalnya deklarasi tentang 

larangan paksaan militer, politik, atau ekonomi dalam penutupan traktat yang 
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diterima oleh Konferensi Wina 1968-1969 mengenai Hukum Traktat. Deklarasi 

boleh diratifikasi, boleh juga tidak. 

9. Modus Vivendi 

Modus Vivendi adalah suatu dokumen untuk mencatat persetujuan 

internasional yang bersifat temporer atau provisional yang dimaksudkan untuk 

diganti dengan arrangement yang sifatnya lebih permanen dan terinci. Biasanya 

Modus Vivendi dibuat secara sangat tidak resmi dan tidak memerlukan ratiffikasi. 

10. Pertukaran Nota atau Surat 

Pertukaran Nota atau Surat merupakan suatu metode tak resmi yang 

seringkali digunakan pada tahun-tahun terakhir ini. Dengan pertukaran nota ini 

negara-negara mengakui suatu pengertian bersama atau mengakui kewajiban-

kewajiban tertentu yang mengikat mereka. Adakalanya pertukaran nota dilakukan 

melalui perwakilan-perwakilan diplomatik atau militer negara yang bersangkutan. 

Ratifikasi biasanya tidak perlu, tetapi akan menjadi perlu jika hal ini sesuai 

dengan niat para pihak. 

11. Ketentuan Penutup (Final Act) 

Ketentuan Penutup (Final Act) adalah suatu dokumen yang mencatat 

laporan akhir acara suatu konferensi yang mengadakan suatu konvensi. Ketentuan 

penutup juga merangkum istilah-istilah rujukan dalam suatu konferensi, dan 

menyebutkan satu persatu negara atau kepala negara yang hadir, delegasi-delegasi 

yang turut serta dalam konerensi, dan dokumen-dokumen yang diterima oleh 

konferensi. Final Act juga memuat resolusi deklarasi dan rekomendasi yang 

diterima konferensi yang tak dicantumkan sebagai ketentuan-ketentuan konvensi. 

Ketentuan penutup ditandatangani tetapi tidak diratisikasi. 
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12. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum (General Act) sebenarnya adalah traktat, tetapi tidak 

bersifat resmi atau tidak resmi. 

Perjanjian internasional juga dapat digolongkan dari segi jumlah negara 

yang ikut serta mengikat perjanjian. Penggolongannya dapat dibedakan antara 

perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.52 Perjanjian Bilateral adalah 

perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedu 

belah pihak. Perjanjian Multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak 

negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional seperti PBB, 

ILO, WHO, UPU, dan lain-lain. 

Perjanjian-perjanjian multilateral yang memuat hukum kebiasaan 

internasional akan berlaku juga bagi negara-negara yang bukan peserta, tidak 

diikat oleh perjanjian melainkan oleh hukum kebiasaan, walaupun formulasi akhir 

dari hukum tersebut dalam perjanjian mungkin penting.Perjanjian yang bersifat 

bilateral juga dapat mengikat pihak ketiga berdasarkan alasan yang sama dengan 

menentukan unsur-unsur penting dalam pembentukan hukum kebiasaan 

internasional. 

Perjanjian internasional dibuat melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:53 

a. Perundingan (negotiation) 

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan dan 

memecahkan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan 
                                                           
52 Ibid 
53 Rudy, T.May. 2011. Hukum Internasional 1. Bandung: PT. Refika Aditama 
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menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang 

dapat melahirkan suatu treaty. Perundingan atau negoisasi dilakukan berdasarkan 

pada penunjukkan surat kuasa dari wakil sah dari suatu negara atau pemerintahan 

untuk mengadakan perjanjian internasional (letter of credence) diberikan pada 

credencial committee. 

b. Penandatanganan (signature) 

Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian, dapat 

diberikan dengan berbagai macam cara dan tergantung dari persetujuan antara 

negara-negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan. Persetujuan untuk 

mengikat diri dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan ratifikasi, 

pernyataan turut serta atau menerima suatu perjanjian.  

c. Pengesahan (ratification) 

Pengesahan atau ratifikasi merupakan penguatan terhadap perjanjian yang telah 

ditandatangani. Ada tiga sistem peratifikasian pejanjian internasional diadakan, 

yaitu: (1) Sistem di mana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif; 

(2) Sistem di mana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif; (3) 

Sistem campuran dimana baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan 

suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian. 

Suatu negara dapat mengikat dirinya dengan penandatanganan perjanjian 

tanpa ratifikasi apabila hal itu memang menjadi maksud para peserta.54 Maksud 

demikian dapat tercantum dalam perjanjian itu sendiri atau para peserta dengan 

cara lain telah bersepakat bahwa perjanjian itu akan berlaku setelah 

ditandatangani tanpa menunggu ratifikasi.  Bahwa perjanjian itu akan berlaku 

                                                           
54 Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Putra A Bardin 
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segera setelah ditandatangani tanpa ratifikasi dapat juga dinyatakan dengan cara 

menetapkan bahwa perjanjian itu berlaku sejak waktu ditandatangani, pada 

tanggal waktu diumumkan atau mulai pada tanggal yan ditentukan pada perjanjian 

itu. 

Berdasarkan praktik beberapa negara, perjanjian internasional dapat 

dibedakan dalam dua golongan.55 Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional 

yang diadakan menurut tiga tahap seperti umumnya, yaitu perundingan, 

penandatanganan, dan ratifikasi, dan pada pihak lain perjanjian internasional yang 

hanya melewati dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Biasanya 

perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang dianggap penting, sehingga 

memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan 

perjanjian (treaty making power), sedangkan perjanjian golongan kedua yang 

lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan 

memerlukan penyelesaian  yang cepat seperti misalnya perjanjian perdagangan 

yang berjangka pendek. 

Pembuatan perjanjian internasional di Indonesia pada umumnya 

dilaksanakan melalui beberapa tahap.56 Tahap pertama yang disebut sebagai tahap 

penjajakan di mana tiap-tiap pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki 

kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya sebuah perjanjian internasional. 

Penjajakan pada umumnya dapat dilakukan melalui inisiatif dari Indonesia atau 

dari negara lain. 57 

                                                           
55 Ibid 
56 Thontowi, Jawahir, & Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT 

Refika Aditama 
57 Ibid 
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Pada tahap dua yang merupakan tahap perundingan adalah suatu upaya 

untuk mencapai kesepakatan atas materi-materi yang belum disetujui pada tahap 

pertama.58 Pada tahap tiga yang disebut sebagai perumusan naskah adalah tahap 

dimana dilakukannya pemaparah terhadap naskah perjanjian yang telah disetujui. 

Pada tahap ini pun terdapat Agreed minutes, Minutes of Meeting, Record of 

Discussion Summary Records yang pada umumnya berisi hal-hal yang belum dan 

telah disepakati dan mengenai rencana bagi perundingan berikutnya.59 

Dalam tahap keempat atau penerimaan terdapat perbedaan antara 

perjanjian bilateral dan miltilateral. Dalam perjanjian bilateral kesepakatan atas 

naskah awal hasil perundingan dapat disebut sebagai “penerimaan” yang dicirikan 

dengan adanya pemaparan oleh masing-masing ketua delegasi. Sedankan bagi 

perjanjian multilateral tahap penerimaan biasanya merupakan tindakan 

pengesahan dari negara peserta terhadap perubahan perjanjian internasional.60 

Sedangkan pada tahap terakhir, yang disebut sebagai tahap 

penandatanganan adalah tahap yang dapat melegalisasi kesepakatan yang telah 

dinyatakan dalam naskah. Setelah melalui proses ini maka naskah akan disimpan 

oleh Menlu c.q. Dir. Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya sebagai pelaksana 

tugas Menlu yang berfungsi sebagai pemelihara naskah asli perjanjian.61 

 

 

 

                                                           
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid  
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E. Undang-Undang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang 

Perdagangan 

Segala ketentuan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian 

internasional, ataupun kegiatan dalam melakukan kerjasama dan hubungan 

internasional melalui sebuah perjanjian internasional, Indonesia telah 

mengaturnya dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional. Adapun hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain 

meliputi hal-hal tata cara negara dalam mengikatkan diri pada perjanjian 

internasional, pembuatan perjanjian internasional, pengesahan perjanjian 

internasional, pemberlakuan perjanjian internasional, dan pengakhiran perjanjian 

internasional.62 

Pada pasal 3, dijelaskan ada beberapa cara Pemerintah Republik Indonesia 

mengikatkan diri pada internasional, yaitu: penandatanganan; pengesahan; 

pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; cara-cara lain sebagaimana 

disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.63 Penandatanganan suatu 

perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian 

internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk 

mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.64  

Undang-undang ini, secara spesifik juga menjelaskan hal-hal yang menjadi 

ketentuan-ketentuan dalam melakukan pengesahan perjanjian internasional. Pada 

pasal 9 dijelaskan bahwa pengesahan dapat dilakukan dengan undang-undang atau 

keputusan presiden. Pengesahan yang dapat dilakukan dengan undang-undang 

diatur dalam pasal 10, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan: masalah politik, 
                                                           
62 UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 
63 Ibid 
64 Ibid, Pasal 6 
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perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan 

batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; 

hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; 

pinjaman dan/atau hibah luar negeri.65 

Khusus untuk perjanjian perdagangan internasional, bukan hanya undang-

undang perjanjian internasional yang menjadi landasan hukum, tetapi juga ada 

undang-undang khusus mengatur tentang perdagangan, yaitu Undang-Undang No. 

7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini berisikan tentang segala 

ketentuan yang mengatur hal-hal berkaitan dengan masalah perdagangan, baik itu 

kegiatan operasi perdagangan yang merupakan kesatuan dalam ekonomi nasional, 

maupun perdagangan internasional yang dikemas dalam kerjasama melalui 

perjanjian internasional. 

Dalam hal perjanjian perdagangan internasional, undang-undang 

perdagangan memuat penjelasan yang lebih spesifik terhadap ketentuan-ketentuan 

yang mengaturnya. Undang-undang ini juga menerangkan bahwa dalam 

melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional, pemerintah dapat 

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).66 Selanjutnya, dijelaskan 

bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada DPR 

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan, kemudian 

dibahas oleh DPR untuk memutuskan perlu/tidaknya persetujuan DPR, dilakukan 

paling lama 60 (enam puluh) hari pada masa sidang.67 

Pengesahan perjanjian perdagangan internasional dapat dilakukan dengan 

undang-undang apabila perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat 
                                                           
65 Ibid. Pasal 10 
66 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 83. 
67 Ibid. Pasal 84 ayat 1, 3. 
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yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 

keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-

undang. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka pengesahan cukup 

dilakukan dengan keputusan presiden.68 

                                                           
68 Ibid. Pasal 84 ayat 3 huruf a, b. 


