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BAB III 

ASAS NATIONAL TREATMENT 

SEBAGAI DASAR LEGAL STANDING WNA 

 

  Di dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007, MKRI tidak mengakui 

legal standing para Pemohon WNA dalam perkara a quo dengan dasar 

pertimbangan bahwa di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI telah diatur 

berkenaan dengan perorangan yang memiliki legal standing untuk bertindak 

sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah perorangan 

WNI. Meski demikian, di dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 ada Hakim 

Konstitusi Maruarar Siahaan yang berpendapat eksplisit menggunakan asas 

national treatment sebagai dasar legal standing bagi para Pemohon WNA 

meskipun pendapat yang diberikan tersebut masih kurang cukup mengelaborasi 

makna dari asas national treatment itu sendiri untuk diaplikasikan sebagai dasar 

legal standing WNA di hadapan MKRI. 

 Pada dasarnya, penulis setuju dengan pendapat Hakim Konstitusi Maruarar 

Siahaan yang menggunakan asas national treatment tersebut sebagai dasar legal 

standing para Pemohon WNA tersebut. Karena apabila argumen Hakim 

Konstitusi Maruarar Siahaan tersebut tidak aplikabel, maka dengan MKRI 

menutup akses bagi WNA untuk mengajukan permohonan pengujian 

konstitusionalitas undang-undang, dengan ini negara Indonesia beresiko 

menghadapi kasus denial of justice.  
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 Untuk itu, Bab ini secara keseluruhan disusun untuk memberikan argumen 

penulis yang mendukung pendapat Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Oleh 

karenanya, untuk sampai pada hasil tersebut, Bab ini akan membahas sebagai 

berikut. Pertama, interpretasi MKRI terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI 

dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007; Kedua, dengan asas national 

treatment di dalam hukum internasional, maka pengertian WNI seyogianya 

mencakup WNA; dan, Ketiga, apabila asas national treatment tidak dapat 

dijadikan dasar untuk memberikan WNA akses ke MKRI, maka negara Indonesia 

beresiko untuk menghadapi kasus denial of justice. 

 

A. Interpretasi MKRI terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 

MKRI dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 

 
 Di dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 terpapar jelas akan adanya 

permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang diajukan oleh 

beberapa pemohon berkewarganegaraan asing (warga negara Australia), yakni 

diantaranya Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush 

(selanjutnya disingkat Pemohon WNA). 83  Pengajuan permohonan pengujian 

konstitusionalitas undang-undang yang dilakukan oleh para Pemohon WNA ke 

MKRI ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kasus narkotika yang sebelumnya 

telah menjerat para Pemohon WNA yang kemudian oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia diputuskan bahwa para Pemohon WNA tersebut dijatuhi 

																																																								
83 Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997, h. 1 dan 2. 



	

	

49	

hukuman mati (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1782K/Pid/2006 tertanggal 31 Agustus 2006).84  

 Untuk itu, tujuan utama para Pemohon WNA mengambil langkah upaya 

hukum ke MKRI awalnya adalah ingin mengajukan permohonan pengujian 

materiil pasal-pasal dengan ancaman pidana mati yang terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD NRI 1945.85 

Namun, kendala yang terlebih dahulu harus dihadapi oleh para Pemohon WNA 

untuk mengambil langkah upaya hukum ke MKRI tersebut ialah ketentuan 

mengenai subjek hukum perorangan yang dapat bertindak sebagai pemohon 

dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang di MKRI sebagaimana diatur 

di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI harus WNI yang oleh karenanya 

telah menempatkan WNA menjadi tidak dapat memiliki legal standing.  

 Berkenaan dengan kendala tersebut, maka para Pemohon WNA terlebih 

dulu berupaya mengajukan permohonan ke MKRI untuk melakukan pengujian 

terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI dengan tujuan agar MKRI 

memutuskan bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI tersebut bertentangan 

dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 

sehingga dengan demikian WNA dapat memiliki legal standing dan oleh 

karenanya permohonan pengujian materiil pasal-pasal dengan ancaman pidana 

mati yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika terhadap UUD NRI 1945 dapat dipertimbangkan oleh MKRI. Adapun 

pihak Pemohon WNA menggunakan prinsip universalitas HAM sebagai landasan 

																																																								
84  Ibid, h. 94. 

85 Ibid, h. 5. 
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atas argumen yang diajukan bahwa Pemohon WNA dalam perkara a quo memiliki 

legal standing. 

 Meski demikian, berkenaan dengan isu legal standing WNA di MKRI 

tersebut, melalui pertimbangan hukum yang dilakukan tercermin bahwa pendapat 

mayoritas Hakim Konstitusi tidak sepaham dengan pendapat dari pihak Pemohon 

WNA. Dalam kasus ini, mayoritas Hakim Konstitusi masih memandang aturan 

legal standing perorangan yang eksplisit diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a 

UU MKRI tersebut dengan cara memahaminya sebatas tekstual. 

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI beserta penjelasannya 
sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa 
perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian 
undang-undang terhadap UUD 1945 (yang berarti mempunyai 
hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, 
WNA tidak berhak.86 

 
Selain itu, pihak MKRI juga mengajukan argumen “dangkal”, menurut penulis, 

yang mana semakin mengindikasikan pemahaman bahwa Hakim Konstitusi 

benar-benar menutup akses upaya hukum oleh WNA ke hadapan MKRI. 

Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu undang-
undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak 
memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process 
of law, in casu dalam hal ketentuan pidana mati di mana 
Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (legal remedies) 
berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali.87 

 
Dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut, legal standing WNA 

tetap tidak mendapat pengakuan di hadapan MKRI dan karenanya pokok 

permohonan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon WNA oleh MKRI 

																																																								
86 Ibid, h. 368. 

87 Ibid. 
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dianggap tidak perlu dipertimbangkan sehingga dengan demikian diputuskan 

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

 Tetapi, di dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 ada Hakim 

Konstitusi Maruarar Siahaan yang berpandangan bahwa WNA dapat memiliki 

legal standing untuk bertindak sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas 

undang-undang di MKRI. Dalam hal ini, asas national treatment adalah menjadi 

dasar argumen yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan 

sehubungan dengan diberikannya legal standing kepada WNA tersebut. Hanya 

saja, argumen yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan tersebut 

belum komprehensif sehingga masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam 

agar asas national treatment tersebut di kemudian hari dapat benar-benar berlaku 

sebagai dasar legal standing bagi WNA. 

 

B. Interpretasi Ekstensif terhadap Pasal 51 Ayat (1) Huruf a 

UU MKRI berdasarkan Asas National Treatment 

 

1. Tentang kaidah legal standing pemohon 

 Legal standing (kedudukan hukum) merupakan syarat utama yang harus 

dimiliki oleh subjek hukum apabila ingin mengajukan permohonan pengujian 

konstitusionalitas undang-undang ke MKRI. Agar dapat bertindak sebagai 

pemohon yang sah, subjek hukum yang mengajukan permohonan pengujian 

konstitusionalitas undang-undang harus dapat benar-benar membuktikan bahwa ia 

memiliki legal standing sehingga dengan demikian pokok permohonan yang 
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diajukan untuk diuji akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh MKRI.88 Menurut 

mantan Wakil Ketua MKRI (4 Juni 2008 – 16 Agustus 2008, Harjono, “legal 

standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan 

memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan 

permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan 

Mahkamah Konstitusi.”89 

 Berkenaan dengan persoalan legal standing ini, muatan pada Pasal 51 ayat 

(1) UU MKRI beserta dengan penjelasannya dalam hal ini menyiratkan syarat 

legal standing pemohon. 

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 
undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; 
(b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga 
negara. 

 

Adapun penjelasan terhadap ketentuan tersebut di atas, ialah: 
 

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak 
yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”, dan “Yang dimaksud dengan 
“perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan sama.” 
 

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara umum terdapat 2 

unsur yang harus ada untuk memenuhi syarat legal standing, yaitu pertama, 

																																																								
88 Jimly Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, 

Jakarta, 2006, h. 68-69. 

89 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h. 98. 
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subjek hukum yang dapat bertindak sebagai pemohon; dan kedua, kerugian 

konstitusional. 

 Adapun sebelumnya MKRI telah melakukan interpretasi sehubungan 

dengan kaidah legal standing menurut Pasal 51 ayat (1) UU MKRI tersebut, 

yaitu:90 

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon 

telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 

c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 

(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut 

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal vervand) antara kerugian dan 

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 

Terhadap interpretasi inilah kemudian Jimly Asshiddiqqie, mantan Ketua MKRI 

(19 Agustus 2003 – 3 Maret 2009), mengemukakan 3 syarat yang harus dipenuhi 

mengenai dalam hal bagaimana pihak pemohon dapat dikatakan memenuhi 

kualifikasi sebagai pemohon yang sah atau dalam perkataan lain memiliki legal 

standing, yaitu: 

Keempat pihak atau subjek hukum tersebut di atas, pertama-
tama haruslah terlebih dahulu dapat membuktikan identitas 
dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud UU 
No. 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan 

																																																								
90 Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM 

(The Guardian of Human Rights), PT Alumni, Bandung, 2013, h. 174 [selanjutnya disingkat Titon 
Slamet Kurnia 1], dikutip dari Putusan MKRI No. 006/PUU-III/2005, h. 16. 
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haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-
hak tertentu yang dijamin oleh kewenangan-kewenangan 
tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud 
memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang bersangkutan.91 

 

 Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai legal 

standing yang diatur oleh UU MKRI dapat diketahui bahwa tidak semua subjek 

hukum dapat bertindak sebagai pemohon di MKRI. Ketentuan eksplisit Pasal 51 

ayat (1) UU MKRI apabila diterapkan dengan konsep yang sempit, maka secara a 

contrario dapat diartikan bahwa siapa saja yang bukan subjek hukum dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MKRI, ia tidak dapat bertindak sebagai pemohon di 

MKRI.  

 Tetapi, dengan dapat bertindak sebagai pemohon saja tidak berarti memiliki 

legal standing. Dapat bertindak sebagai pemohon artinya ia memiliki akses ke 

MKRI. Sedangkan untuk dapat memiliki legal standing, subjek hukum dimaksud 

harus memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana telah diinterpretasikan oleh 

MKRI dalam Putusan MKRI No. 006/PUU-III/2005 maupun yang telah 

dijabarkan oleh Jimly. Disamping itu harus dipahami bahwa legal standing bukan 

merupakan bentuk dari dikabulkannya substansi permohonan yang dimohonkan 

ke MKRI untuk diuji terhadap UUD NRI 1945, melainkan hanya sebatas 

mengantarkan pihak pemohon kepada persoalan keabsahannya sebagai pemohon 

saja.92 Bagi pemohon yang memiliki legal standing, maka pokok permohonannya 

akan dipertimbangkan oleh MKRI. Sebaliknya, bagi pemohon yang tidak 

																																																								
91 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

Op.Cit., h. 202, dikutip dari Jimly Asshiddiqqie, Op.Cit., h. 103-104. 

92 Jimly Asshiddiqqie, Ibid., h. 68-69. 
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memenuhi syarat untuk memiliki legal standing, maka ia akan menerima putusan 

MKRI yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard) atau dalam kata lain disebut NO.93 

 

2. Asas national treatment untuk legal standing pemohon WNA 

 Hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 

menyatakan bahwa kualifikasi perorangan yang dapat bertindak sebagai pemohon 

pengujian konstitusionalitas undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 

MKRI adalah harus WNI. 94 Pernyataan ini dengan demikian mengindikasikan 

bahwa MKRI menerapkan konsep legal standing yang sempit, yaitu hanya 

mengakui legal standing WNI di hadapan MKRI, yang mana apabila diartikan 

secara a contrario maka siapa saja selain WNI tidak memiliki legal standing. 

 Sikap MKRI demikian semakin nyata dalam tatanan praktik sebagaimana 

terlihat di dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007. Para Pemohon WNA yang 

mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang dalam 

perkara a quo oleh MKRI dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon 

yang memiliki legal standing menurut Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI dan 

karenanya permohonan a quo oleh MKRI dinyatakan NO. 95 

 Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 dalam hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas Hakim Konstitusi yang menangani perkara ini tidak berupaya untuk 

																																																								
93 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

Loc.Cit., h. 98-99. 

94 Jimly Asshiddiqqie, Loc.Cit., h. 74. 

95 Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007, h. 369. 
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memaknai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI berdasarkan asas national 

treatment. Padahal, saat itu sudah ada Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang 

mengajukan argumen eksplisit menggunakan asas national treatment sebagai 

dasar legal standing WNA, 96 mengingat langkah para Pemohon WNA menempuh 

MKRI saat itu adalah bertujuan untuk mempertahankan haknya yang paling 

fundamental, yaitu hak untuk hidup (the right to life). 

 Pada prinsipnya, menurut hukum kebiasaan internasional, negara yang 

menerima keberadaan WNA masuk ke dalam wilayahnya, berkewajiban untuk 

memperlakukan WNA tersebut sama seperti warga negaranya sendiri tetapi bukan 

berarti diperlakukan sama dalam semua hal. WNA dalam hal-hal tertentu tetap 

diperlakukan berbeda dari warga negara setempat, khususnya ketika menyangkut 

hak-hak warga negara yang eksklusif. 97  Dengan demikian, apabila diartikan 

secara a contrario, maka selama tidak menyangkut hak-hak warga negara yang 

eksklusif, prinsip yang ada pada hukum kebiasaan internasional mengatakan 

bahwa di dalam sebuah negara, WNA harus diperlakukan sama dengan warga 

negara setempat. Inilah asas national treatment dalam hukum internasional 

sebagaimana yang telah dikemukakan penulis pada Bab sebelumnya.  

 Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa legal 

standing menurut UU MKRI berbicara mengenai 2 hal. Pertama, subjek hukum 

yang dapat bertindak sebagai pemohon; Kedua, kerugian pada hak konstitusional. 

WNI dalam hal ini memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat 

bertindak sebagai pemohon tetapi untuk memiliki legal standing maka harus ada 

																																																								
96 Lihat dissenting opinions dari Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam Putusan 

MKRI No. 2-3/PUU-V/2007, h. 447 dan 449. 

97 supra Sub-judul C pada Bab II. 
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hak konstitusional dari WNI tersebut yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu 

undang-undang Republik Indonesia. 

 Menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MKRI, hak konstitusional adalah 

hak-hak yang diatur di dalam UUD NRI 1945. Hak-hak yang ada pada UUD NRI 

1945 dalam hal ini terdiri dari hak-hak warga negara (citizen rights) dan hak-hak 

baik untuk warga negara maupun non-warga negara (human rights). Sehingga, 

dengan ini dapat dikatakan bahwa WNI yang dimaksud di dalam Pasal 51 ayat (1) 

huruf a UU MKRI adalah WNI yang, dalam kaitannya dengan negara, tidak hanya 

berbicara mengenai hak-hak warga negara yang eksklusif saja (citizen rights) 

tetapi mencakup juga terhadap hak-hak bersama warga negara dan non-warga 

negara (human rights). 

  Adapun pada praktiknya tidak sulit ditemukan bahwa perkara-perkara yang 

diajukan ke MKRI juga tidak hanya perkara-perkara yang berkenaan dengan 

kerugian hak konstitusional sebatas citizen rights saja tetapi juga yang human 

rights dan MKRI terbuka untuk menerima permohonan tersebut. Oleh sebab itu, 

meskipun UU MKRI tidak mengatur eksplisit legal standing untuk WNA, tetapi 

dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI menyebutkan bahwa WNI berhak 

untuk bertindak sebagai pemohon, maka MKRI dalam hal ini dapat mengambil 

manfaat dari prinsip hukum internasional, sehubungan dengan kewajiban negara 

terhadap WNA, untuk memperluas penafsiran WNI di dalam ketentuan tersebut 

agar mencakup juga WNA berdasarkan asas national treatment.  

 Oleh karena itu, dalam keadaan dimana pemohon yang mengajukan 

permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang ke MKRI adalah WNA, 

maka hal ini sifatnya menjadi kasuistik. Artinya, MKRI harus melihat terlebih 
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dahulu substansi permohonan dalam perkara bersangkutan, apakah yang 

dipersoalkan oleh WNA tersebut menyangkut persoalan hak warga negara yang 

eksklusif atau tidak. Jika tidak, maka untuk akses WNA tersebut ke MKRI, dalam 

hal ini MKRI dapat menggunakan asas national treatment sebagai dasar 

pertimbangan legal standing WNA bersangkutan. Pada hakikatnya, secara 

substansial, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI memiliki makna bahwa 

diutamakannya pemohon WNI adalah karena hak konstitusional yang dilindungi 

adalah citizen rights. Oleh karena itu, secara ekstensif, jika yang dilindungi dalam 

konstitusi adalah hak asasi manusia, maka setiap orang, dapat, seyogianya, 

bertindak sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang, 

termasuk WNA. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia tidak mengenal 

pembedaan berdasarkan status kewarganegaraan. 

 Dengan ini menurut penulis, untuk Perkara MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 

yang melibatkan WNA sebagai pemohon, MKRI seyogianya bisa menggunakan 

asas national treatment sebagai dasar legal standing para Pemohon WNA dalam 

perkara tersebut karena yang dipersoalkan oleh para Pemohon WNA dalam 

perkara ini sesungguhnya adalah mengenai masalah pidana mati, dimana masalah 

ini memiliki keterkaitan langsung dengan hak untuk hidup (right to life).  

 Adapun the right to life merupakan human rights dimana instrumen-

instrumen internasional tentang hak asasi manusia sudah mengakui hal tersebut. 

Hak ini juga diakui di dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 dimana dikatakan bahwa 

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya.” Artinya, yang dipersoalkan oleh para Pemohon WNA dalam 

perkara a quo adalah bukan hak warga negara, in casu WNI. Sehingga, ketentuan 
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legal standing pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI untuk perkara ini 

seharusnya dapat diartikan secara kontekstual, bukan sebatas tekstual dimana 

hanya terbuka untuk WNI saja. Para Pemohon WNA dalam perkara ini 

seyogianya memiliki legal standing berdasarkan asas national treatment untuk 

mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang di hadapan 

MKRI. 

 Legal standing WNA di beberapa negara diakui di hadapan Mahkamah 

Konstitusi, sepanjang yang dimohonkan untuk diuji adalah tidak menyangkut 

persoalan hak warga negara yang eksklusif. Mengambil contoh, misalnya 

Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgerich), yang lebih merupakan 

constitutional complaint dari pada judicial review. Ketentuan eksplisit di dalam 

Federal Constitutional Court Act (BverfGG), yang merupakan Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi Jerman, tepatnya di dalam § 90 (1) BverfGG, menunjukkan 

bahwa setiap orang di Jerman (jedermann) berhak untuk mengajukan permohonan 

constitutional complaint sepanjang yang dimohonkan menyangkut hak-hak dasar 

(basic rights). Hak-hak dasar yang mana tidak dibatasi sebagai hak warga negara 

akan dianggap juga sebagai hak WNA, bahkan WNA di Jerman yang merupakan 

warga negara dari Negara Uni Eropa memiliki kedudukan hukum yang sama 

dengan warga negara Jerman apabila menyangkut dengan hal-hal dalam lingkup 

yang dibersamakan. 98 

 Adapun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi Jerman telah menunjukkan 

sikapnya yang tidak membatasi legal standing hanya bagi warga negara Jerman 

saja. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman tertanggal 22 
																																																								

98 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Loc.Cit., h. 102. 
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Mei 2006 yang mengabulkan permohonan constitutional complaint dari 

mahasiswa asing berkewarganegaraan Maroko di Jerman yang menganggap upaya 

pencegahan data screening (Rasterpfaendung) yang dilakukan oleh The Federal 

Policy Agency (Bundeskriminalamt) guna mengantisipasi bahaya teroris setelah 

peristiwa 11 September 2001 bertentangan dengan the right for informational 

self-determination yang dijamin oleh Grundgesetz Republik Federal Jerman.99 

 Selain di Mahkamah Konstitusi Jerman, legal standing WNA juga diakui di 

hadapan Mahkamah Konstitusi Mongolia, atau yang lazim dikenal sebagai 

Constitutional Tsets (atau Tsets). Tidak hanya kepada WNA, hak untuk 

mengajukan permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Mongolia bahkan 

juga diberikan kepada orang-orang yang bukan merupakan warga negara dari 

negara manapun, dalam perkataan lain tidak memiliki kewarganegaraan 

(statelessness), yang tinggal menetap di Mongolia. 100 

 Dengan ini, penulis berpendapat bahwa Indonesia, melalui MKRI 

seharusnya menerima asas national treatment untuk dapat digunakan juga sebagai 

dasar pertimbangan untuk memberikan akses WNA ke MKRI. Ini adalah prinsip 

yang berkembang di dalam hukum kebiasaan internasional yang mengharuskan 

negara (host country) untuk memperlakukan WNA sama seperti warga negara 

sendiri.  

  

																																																								
99 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

Ibid.; Lihat juga dissenting opinions Hakim Konstitusi HM. Laica Marzuki dalam Putusan MKRI 
No. 2-3/PUU-V/2007, h. 443. 

100 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Loc.Cit.; Helmi Kasim, “Mahkamah Konstitusi Mongolia,” Konstitusi, No. 17, November-
Desember 2006, h. 13. 
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 Dalam hal ini, kasus pidana mati para Pemohon WNA dalam perkara a quo 

adalah menyangkut persoalan hak untuk hidup, dimana kerugian terhadap hak ini 

tidak memandang apakah pihak yang dirugikan merupakan warga negara atau 

non-warga negara karena ini merupakan human rights bukan citizen rights. 

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, penulis berkeyakinan bahwa asas 

national treatment seyogianya dapat digunakan oleh MKRI sebagai dasar legal 

standing para Pemohon WNA dalam Perkara MKRI No. 2-3/PUU-V/2007. 

 Terhadap perkara ini, maka untuk menggunakan national treatment yang 

adalah international law, seharusnya dapat dilakukan MKRI dengan cara 

menggunakan teknik inkorporasi. Artinya, dengan teknik ini MKRI dapat 

langsung menggunakan asas national treatment yang adalah hukum internasional 

tersebut ke dalam hukum nasional meskipun sebagai hukum internasional, 

national treatment tersebut belum ditransformasikan menjadi suatu bagian dari 

ketetapan hukum nasional di Indonesia.101 

 Berkenaan dengan alasan yang mendasari dapat dilakukannya teknik 

inkorporasi tersebut, penulis sependapat dengan pandangan dari Mochtar 

Kusumaatmadja, yaitu hal ini adalah dikarenakan hubungan antara hukum 

internasional dan hukum nasional bukan merupakan hubungan antara dua sistem 

atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya, 102  melainkan 

merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang 

																																																								
101  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional: Bagian I: Bagian 

Umum, Binacipta, Bandung, 1978, h. 41-45; Lihat Ninon Melatyugra, Normativitas Hukum 
Internasional dalam Praktik Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi RI, Tesis, 
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 12 Febuari 2016, h. 19-20. 

102 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., h. 40-41. 
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mengatur kehidupan manusia, 103  dimana hukum internasional dalam hal ini 

ditempatkan sebagai supremasi di atas hukum nasional.104 Akan tetapi, hukum 

internasional yang dimaksud telah menyatu dengan hukum nasional disini adalah 

yang sudah menjadi kebiasaan hukum internasional dan hukum internasional yang 

telah diterima secara universal. Terhadap hal-hal tersebut, maka suatu pengadilan 

dapat langsung menggunakan hukum internasional ke dalam hukum nasional 

tanpa hukum internasional tersebut ditransformasikan menjadi hukum nasional 

terlebih dahulu. 

 

C. Indonesia, MKRI, dan Resiko Denial of Justice 

 Ketika warga negara dirugikan haknya selagi keberadaannya di luar negeri, 

maka pada prinsipnya menurut hukum internasional negara kebangsaan dari 

warga negara tersebut berhak untuk menuntut negara tuan rumah warganya di 

hadapan pengadilan-pengadilan internasional agar bertanggung jawab atas 

kerugian yang telah diderita oleh warganya tersebut.105  

 Namun, sebenarnya sebelum pada akhirnya proses hukum internasional 

tersebut dapat diadakan dalam tataran negara-melawan-negara, warga negara yang 

haknya dirugikan tersebut harus terlebih dahulu mengupayakan pemulihan 

terhadap haknya yang dirugikan melalui proses upaya hukum nasional di negara 

setempat.106 Proses upaya hukum nasional ini merupakan starting point sebelum 

																																																								
103 Mochtar Kusumaatmadja, Ibid., h. 42-43. 

104 Mochtar Kusumaatmadja, Ibid., h. 44. 

105 Malcolm N. Shaw QC., Op.Cit., h. 794; J.G. Starke, Op.Cit., h. 416. 

106 supra Sub-judul C pada Bab II. 
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pada akhirnya proses upaya hukum internasional dapat ditempuh.107 Maksudnya, 

proses upaya hukum internasional belum dapat ditempuh apabila WNA 

bersangkutan yang mengalami kerugian pada haknya belum menempuh upaya 

hukum nasional yang tersedia hingga exhausted atau dalam perkataan lain masih 

ada upaya hukum nasional lainnya yang seharusnya masih bisa ditempuh, tetapi 

tidak digunakan oleh WNA tersebut.  

 Dengan demikian, kalau syaratnya upaya hukum nasional harus exhausted 

terlebih dahulu, semestinya kepada WNA bersangkutan harus diberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum yang 

tersedia dalam mana ia berupaya untuk melindungi atau mempertahankan haknya 

yang telah dirugikan. Hal ini sejalan dengan gagasan free access to justice 

sebagaimana dikemukakan di dalam Ambatielos arbitration berikut.108 

The foreigner shall enjoy full freedom to appear before the 
courts for the protection or defence of his rights, .... in short, to 
use the Courts fully and to avail himself of any procedural 
remedies or guarantees provided by the law of the land in order 
that justice may be administered on footing of equaility with 
nationals of the country. 

 
 
 Berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi sangat penting adalah 

kaitannya dengan right to an effective remedy. Prinsip yang mendasari hal ini 

adalah telah menjadi suatu kewajiban umum bahwa negara menyediakan upaya 

hukum yang efektif untuk siapa saja yang haknya telah dirugikan atau dilanggar 

																																																								
107 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di 

Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 240. 

108 Jan Paulsson, Loc.Cit. 
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di negara tersebut.109 Hak ini berarti harus tersedia bagi semua orang, apakah 

warga negara atau non-warga negara, ketika haknya dirugikan, ia berhak atas 

upaya hukum efektif tersebut untuk mempertahankan haknya. Negara, tempat 

kerugian hak individu terjadi, harus memastikan bahwa upaya hukum yang efektif 

tersedia untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh individu yang haknya telah 

dirugikan sebagai kesempatan untuk melindungi atau mempertahankan haknya 

tersebut.110 

 Dalam hal ini, di Indonesia ada Perkara MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 yang 

mana telah melibatkan beberapa WNA sebagai pemohon pengujian 

konstitusionalitas undang-undang di MKRI dalam maksud untuk 

mempertahankan right to life-nya yang telah telah dirugikan berdasarkan vonis 

pidana mati oleh Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Akan tetapi, permohonan para Pemohon WNA tersebut diputuskan tidak dapat 

diterima oleh MKRI dengan alasan bahwa para Pemohon WNA tersebut tidak 

memiliki legal standing.111 

 Para Pemohon WNA dalam perkara a quo pada dasarnya menggunakan 

MKRI sebagai upaya untuk mempertahankan right to life-nya yang telah 

dirugikan selagi keberadaannya di Indonesia. Akan tetapi, mayoritas Hakim 

Konstitusi yang menangani perkara tersebut beranggapan bahwa untuk 

mempertahankan hak atas hidupnya, para Pemohon WNA tersebut tetap diberikan 

																																																								
109 Oliver de Schutter, International Human Rights Law, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2010, h. 731; Lihat juga Article 8 of Universal Declaration of Human Rights dan 
Article 2 paragraph 3 on the International Civil and Political Rights. 

110 Oliver de Schutter, Op.Cit., h. 731-732. 

111 supra Sub-judul A pada Bab III. 
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kesempatan untuk menempuh upaya hukum melalui peradilan pidana berupa 

banding, kasasi, dan peninjauan kembali.112 Artinya, untuk mempertahankan hak 

atas hidupnya yang telah dirugikan tersebut, para Pemohon WNA dalam perkara a 

quo hanya harus puas dengan upaya hukum yang dapat ditempuh selain di MKRI. 

 Penulis tidak sependapat dengan anggapan dari mayoritas Hakim Konstitusi 

tersebut. Menurut penulis, kalau pun misalnya dalam hal ketentuan pidana mati 

para Pemohon WNA telah menempuh proses peradilan pidana hingga exhausted, 

hal ini belum lah cukup ketika diperhadapkan dengan prinsip exhaustion of local 

remedies yang mana telah memberikan konsekuensi bahwa dengan demikian 

seluruh upaya hukum nasional yang ada harus terbuka seluas-luasnya sebagai 

kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh WNA dalam berupaya untuk 

mempertahankan haknya yang telah dirugikan. 

 Masih ada upaya hukum melalui MKRI yang seharusnya tidak ditutup 

aksesnya bagi para Pemohon WNA. Dalam hal ini, untuk mempertahankan hak 

atas hidup yang telah dirugikan, para Pemohon WNA tersebut seharusnya 

diberikan kesempatan untuk juga dapat mengajukan permohonan pengujian 

konstitusionalitas undang-undang di MKRI karena mengingat pengujian 

konstitusionalitas undang-undang pada dasarnya adalah bagian dari bentuk 

proteksi terhadap hak-hak konstitusional individu.113  

 Tetapi, pada faktanya WNA tidak diberikan kesempatan untuk mengakses 

MKRI karena dianggap Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI hanya memberikan 

legal standing tersebut hanya kepada WNI. Akibatnya, di dalam Perkara MKRI 

																																																								
112 Ibid. 

113 Titon Slamet Kurnia 1, Op.Cit., h. 10. 
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No. 2-3/PUU-V/2007, para Pemohon WNA dalam perkara tersebut menjadi tidak 

memiliki akses ke MKRI, sekali pun upayanya menempuh MKRI adalah 

dimaksudkan untuk mempertahankan hak atas hidupnya yang telah dirugikan. 

 Dalam hal demikian, dengan MKRI tidak memberi kesempatan kepada para 

Pemohon WNA untuk mempersoalkan undang-undang Republik Indonesia di 

MKRI, negara Indonesia dengan ini telah menutup hak para Pemohon WNA 

untuk mengakses semua upaya hukum yang tersedia di negara, in casu negara 

Indonesia. Tertutupnya kesempatan tersebut dengan demikian telah merugikan 

para Pemohon WNA yang mana menjadi tidak bisa memanfaatkan right to an 

effective remedy yang pada prinsipnya harus terbuka seluas-luasnya sebagai 

kesempatan untuk dapat dimanfaatkan oleh individu dalam upayanya untuk 

mempertahankan haknya yang telah dirugikan. 

 Terhadap kerugian seperti ini, maka negara kebangsaan dari para Pemohon 

WNA tersebut dapat beranggapan bahwa warga negaranya di Indonesia telah 

mengalami denial of justice. Apabila hal ini terjadi, maka pada prinsipnya negara 

kebangsaan dari para Pemohon WNA tersebut berhak untuk campur tangan 

karena kerugian denial of justice warganya di luar negeri tersebut secara tidak 

langsung akan dianggap sebagai bagian dari kerugian negaranya. 114  Hal ini 

menimbulkan implikasi yuridis bagi negara tuan rumah dimana negara Indonesia 

																																																								
114 Ini merupakan bersumber dari pernyataan ahli hukum yang berasal dari Swis, 

Emmerich de Vattel pada tahun 1758, yaitu “whoever ill-treats a citizen indirectly injures the 
State, which must protect that citizen” (E. de Vattel, The Law of Nations or the Principle of 
Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and Sovereigns, Vol. III, Chap. 
VI, terjemahan bahasa inggris oleh C.G. Fenwicjk, Carnegie Institution, Washington, 1916, h. 136. 
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kemungkinan dapat diminta bertanggung jawab oleh negara kebangsaan dari para 

Pemohon WNA yang telah dirugikan haknya tersebut.115 

 Oleh karena itu, seharusnya argumen Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan 

applicable untuk Perkara MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 agar dengan demikian para 

Pemohon WNA tersebut juga memperoleh kesempatan melalui MKRI untuk 

mempertahankan hak atas hidupnya yang telah dirugikan. Apabila argumen 

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan ini tidak berlaku, dalam arti asas national 

treatment tidak dapat digunakan sebagai dasar legal standing para Pemohon 

WNA dalam perkara a quo, maka dengan ini negara Indonesia beresiko untuk 

menghadapi kasus denial of justice yang mana dapat memicu negara Indonesia 

diminta bertanggung jawab oleh negara kebangsaan dari para Pemohon WNA 

tersebut. 

 Memang, sebenarnya sistem pengujian undang-undang Indonesia tidak 

menganut konsep batal demi hukum. Artinya, pada kasus ini, sekalipun misalnya 

legal standing para Pemohon WNA dalam perkara a quo diterima dan kemudian 

MKRI mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonannya, hasil putusan 

MKRI tersebut tidak akan mempengaruhi vonis pidana mati berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya, sehingga 

eksekusi pidana mati bagaimana pun juga masih akan tetap berjalan. Dengan 

demikian, secara sistem aturan di Indonesia, menempuh MKRI untuk kasus ini 

adalah suatu hal yang sia-sia karena tidak memberi kemungkinan untuk merubah 

hasil putusan yang sebelumnya. 

																																																								
115 supra Sub-judul C pada Bab III. 
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 Tetapi, terlepas dari akan berpengaruh atau tidaknya hasil putusan MKRI 

terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya, pada 

prinsipnya adalah para Pemohon WNA tersebut harus diberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk memanfaatkan right to an effective remedy melalui 

pengadilan-pengadilan di wilayah Indonesia untuk melindungi atau 

mempertahankan hak atas hidupnya yang telah dirugikan selagi keberadaannya di 

Indonesia. 

 Oleh karena itu, seyogianya MKRI tidak menutup kesempatan untuk para 

Pemohon WNA tersebut dapat menempuh upaya hukum MKRI dalam maksud 

mempertahankan hak atas hidupnya. Apa pun yang akan menjadi hasil putusan 

MKRI, yang penting adalah para Pemohon WNA tersebut diberikan kesempatan 

ketika ia menempuh MKRI untuk melindungi hak atas hidupnya. Sehingga ketika 

MKRI juga membuka aksesnya bagi WNA, dengan ini artinya para Pemohon 

WNA dalam upayanya mempertahankan hak atas hidupnya, ia tidak terhalangi 

kesempatannya untuk menempuh setiap upaya hukum efektif yang ada di, in casu 

negara Indonesia. Karena ketika kesempatan tersebut hilang, maka atas dasar 

tersebut negara kebangsaan dari para Pemohon WNA bersangkutan dapat 

beranggapan bahwa warga negaranya telah mengalami denial of justice dan 

dengan ini ada kemungkinan dimana negara kebangsaan para Pemohon WNA 

tersebut melakukan campur tangan dengan menuntut negara Indonesia untuk 

bertanggung jawab atas kerugian yang telah diderita oleh warganya bersangkutan. 


