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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada keseluruhan dari hasil pembahasan pada penelitian ini, 

maka dapat ditarik suatu kesimpulan umum bahwa prinsip hukum kebiasaan 

internasional mengenai perlakuan negara terhadap WNA mengatakan dalam 

situasi dimana ketika suatu negara bersedia menerima keberadaan WNA masuk ke 

dalam wilayahnya, maka dengan ini negara tersebut berkewajiban untuk 

memperlakukan WNA tersebut sama seperti warga negaranya sendiri kecuali 

dalam hal-hal tertentu yang menyangkut hak-hak warga negara yang eksklusif. 

Inilah prinsip hukum internasional tersebut yang disebut dengan asas national 

treatment. Berdasarkan hal ini, penulis berkesimpulan bahwa asas national 

treatment seyogianya dapat digunakan sebagai dasar legal standing WNA untuk 

bertindak sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang di 

hadapan MKRI. Adapun untuk pembahasan yang lebih spesifik, penulis menarik 

suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam hal dimana permohonan pengujian konstitusionalitas undang-

undang di MKRI melibatkan WNA sebagai pemohon, maka terhadap 

hal ini sifatnya adalah kasuistik. Artinya, apabila substansi permohonan 

yang diajukan tidak mempersoalkan hal-hal yang menyangkut hak 

warga negara yang eksklusif, maka dalam hal ini MKRI seyogianya 
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dapat menggunakan asas national treatment sebagai dasar pertimbangan 

untuk memperluas pengertian WNI sebagaimana dimaksud di dalam 

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI agar mencakup juga WNA 

berdasarkan asas national treatment. 

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

menempuh upaya hukum MKRI dalam maksud untuk mempersoalkan 

ketentuan pidana mati yang dengan demikian menyangkut right to life 

yang mana tidak dibatasi sebagai hak warga negara yang eksklusif. 

Berdasarkan hal ini, seharusnya asas national treatment dapat berlaku 

sebagai dasar legal standing para Pemohon WNA untuk bertindak 

sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang di 

hadapan MKRI. 

3. Dalam situasi dimana para Pemohon WNA dalam Perkara MKRI No. 2-

3/PUU-V/2007 tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak 

atas hidupnya melalui MKRI karena dianggap tidak memiliki legal 

standing, maka dengan ini negara kebangsaan dari para Pemohon WNA 

dapat beranggapan bahwa warganya tersebut mengalami denial of 

justice, yang mana pada prinsipnya berpotensi untuk menimbulkan 

implikasi yuridis dimana negara Indonesia dengan ini kemungkinan 

dapat diminta bertanggung jawab oleh negara kebangsaan para Pemohon 

WNA tersebut atas kerugian hak yang telah diderita warganya selagi 

keberadaannya di Indonesia. 

 



	

	

71	

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat penulis 

berikan melalui tulisan ini, khususnya untuk Hakim Konstitusi, yaitu: Pertama, 

seharusnya muatan pada Pasal 51 ayat (1) huruf  a UU MKRI tidak hanya 

dipahami sebatas tekstual saja, melainkan kontekstual, khususnya ketika 

permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut telah 

melibatkan WNA sebagai pemohon. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi dalam 

hal-hal tertentu seharusnya memberikan ruang untuk masuknya asas national 

treatment sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan legal standing WNA di 

MKRI; Kedua, akses terhadap MKRI seyogianya tidak ditutup bagi WNA yang 

menggunakan MKRI sebagai upaya untuk memanfaatkan kesempatannya dalam 

mempertahankan haknya yang telah dirugikan selagi keberadaannya di Indonesia. 

Hal ini sekaligus juga bertujuan untuk mengurangi klaim-klaim internasional 

dengan dasar tuduhan denial of justice yang kemungkinan dapat diajukan kepada 

negara Indonesia. 


