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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas 

karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 

penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence). 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan 

Pembinaan  Hukum  Nasional   selaku unit kerja yang   memiliki 

tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik  pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan 

penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa 

sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence) dilaksanakan oleh Tim 

Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN – 06.HN.02.04 Tahun 

2018. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan 

terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik 

dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan 

dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik 

rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah 

Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran 

yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang 

tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence) termasuk implikasi yang timbul 
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akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.  

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim 

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence), maka Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan 

Naskah Akademik sebagai syarat untuk masuk dalam Program 

Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2017. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah 

Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih 

terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta 

masukan guna perbaikan dan penyempurnaan Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement 

between the Government of the Republic of Indonesia and the 

Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of 

Defence). 

 

 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr.H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N, 

NIP. 19620410 198703 1 003 
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LAPORAN HASIL PENYELARASAN  

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi 

antarnegara. Hubungan antarnegara ini kemudian 

diwujudkan dalam bentuk kerja sama, baik melalui perjanjian 

maupun atas dasar hubungan baik, sesuai kaidah hukum 

internasional. Kerja sama tersebut dilakukan terutama dalam 

upaya menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, 

hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial, yang pada akhirnya turut serta dalam 

menjaga stabilitas sosial politik yang memberikan manfaat 

dan perdamaian bagi masyarakat dunia. 

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan militer 

yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin 

integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau 

menjaga kepentingannya. Konsepsi pertahanan negara ini 

mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan 

Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi 

operasi militer perang dan operasi militer selain perang. 

Sedangkan Fungsi pertahanan nirmiliter adalah 

pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter 

maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk 

penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial 

budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan 

dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. 

disimpulkan Arnord Wolfers, masalah utama yang dihadapi 
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setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal 

(to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan.1 

Defenisi pertahanan negara dalam Undang-Undang 

adalah segala usaha untuk mempertahanankan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman 

dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.2 Upaya 

pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat 

kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang 

terdiri atas anggaran pertahanan, infrastuktur militer, postur 

pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik 

pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi 

pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi 

strategis yang harus dimiliki pemerintah. Pengembangan 

konversi strategis ini terkait erat dengan strategis raya 

pertahanan Indonesia.  

Sejak dibangunnya hubungan diplomatik antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina, 

dilaksanakan sejumlah kunjungan dan pertemuan pejabat 

tinggi kedua negara antara lain: 

1. Kunjungan Menteri Luar Negeri Ukraina ke Indonesia 

pada tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 1996. 

2. Kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada tanggal 

10 sampai dengan 13 April 1996. 

3. Kunjungan Menhankam Pangab ke Ukraina pada tanggal 

7 sampai dengan 10 Juli 1996. 

4. Kunjungan Delegasi Mabes TNI AD dalam rangka 

penjajakan kerja sama penyediaan Alutsista TNI AD pada 

bulan Juli 2011. 

                                                             
1http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.

pdf diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul. 12.45 WIB  
2 Defenisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf
http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf
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5. Pertemuan Presiden Ukraina dengan Presiden Indonesia 

pada tanggal 27 Maret 2012, di sela-sela Seoul Nuclear 

Security Summit di Korea Selatan. 

6. Kunjungan KASAU ke Ukraina pada 27 Oktober 2016 dan 

melakukan kunjungan ke Pabrik Pesawat Antonov. 

7. Kunjungan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan ke 

Ukraina pada tanggal 17-19 Oktober 2016 ke perusahan 

alutsista Spetstechnoexport (di bawah Ukrboronprom)  

guna memperoleh paparan mengenai kendaraan tempur 

BMP 3F serta teknologi radar pengawasan (Radar 

Surveillance System) untuk TNI AL. 

8. Kunjungan Irjen Kemhan RI ke Ukraina pada 10-11 

Agustus 2016 dalam rangka peninjauan pabrik 

pembuatan kendaraan tempur BTR di Kharkiv Morozov 

Machinde Building Design Bureau (KMBD).  

Sebelum penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of 

Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence), 

kedua negara pernah menandatangani antara lain:  

1. Memorandum Saling Pengertian antara Departemen 

Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan 

Kementerian Pertahanan Republik Ukraina tentang Kerja 

Sama Bidang Peralatan Pertahanan, Logistik dan Bantuan 

Teknis (Memorandum of Understanding between the 

Department of Defence and Security of the Republic of 

Indonesia and the Ministry of Defence of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence Equiptmnent Logistic and 

Technical Assistance)  

Berlaku sejak 8 Juli 1996. Tidak ada catatan kapan ada 

pemberitahuan tertulis dari pihak-pihak tentang 
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perpanjangan MoU, maka MoU ini dianggap tidak berlaku 

sejak 8 Juli 2001. 

2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Cabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerjasama Eksplorasi 

dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai 

(Agreement beetwen the Government of the Republic of 

Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine in the 

Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) 

Berlaku tanggal 6 November 2008. Masa berlaku 10 tahun 

(Pasal 16 ayat (2) dan wajib secara otomatis diperpanjang 

untuk periode 10 tahun berikutnya. 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan (Agreement between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine 

on Cooperation in the Field of Defence) ditandatangani di 

Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016. Penandatangan 

dilakukan pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Ukraina 

Petro Poroshenko, antara Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia dan Menteri Luar Negeri Ukraina. Pemerintah 

Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Ukraina yang 

mewakili Kabinet Menteri Ukraina. Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

dalam Bidang Pertahanan dikembangkan dan diperkuat 

berdasarkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan 

penghormatan penuh kedaulatan. Pemerintah Republik 

Ukraina telah melakukan pengesahan terhadap Persetujuan 

tersebut, berdasarkan Nota Diplomatik dari Kementerian Luar 

Negeri Ukraina Nomor: 72/23-612/1-611 tanggal 15 Maret 
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2017 yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia. 

Dampak dari pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, antara lain:  

1. Dampak Politik 

Pengesahan persetujuan ini akan berimplikasi positif 

terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan 

dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara 

sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan 

kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi 

pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam 

persetujuan ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan 

bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan. Perjanjian 

ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap 

hubungan politik kedua negara karena telah disepakati 

bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri 

urusan dalam negeri masing-masing termasuk di dalamnya 

urusan politik kedua negara.  

2. Dampak Hukum 

Penyelesaian perselisihan yang timbul antara Para 

Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan 

ini akan diselesaikan melalui negoisasasi bilateral dan 

konsultasi antara para Pihak dan melalui jalur diplomatik 

jalur diplomatik. Dari aspek hukum, persetujuan ini tidak 

berimplikasi negatif karena segala perselisihan yang terjadi 

akan diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik 

hanya kedua negara. 

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap 

hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah 

menyepakati untuk saling menghormati kekayaan 

intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional 
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masing-masing. Selain itu, kekayaan intelektual yang 

dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama 

akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan. 

3. Dampak Pertahanan Keamanan 

Persetujuan ini hanya akan melakukan kegiatan yang 

menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan 

risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua 

negara telah bersepakat bertanggung jawab dan 

berkomitmen untuk pengaturan keamanan dan 

perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara. 

Dampak pertahanan keamanan yang lain dapat 

meningkatkan kemampuan industri pertahanan melalui 

skema pemenuhan modernisasi Alutsista yang di dalamnya 

mempersyaratkan salah satunya tentang Transfer of 

Technology (TOT).  Kedua negara akan terlibat secara legal 

untuk mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi terlaksanakanya aktifitas dan interaksi 

kerjasama pertahanan secara lebih luas.     

4. Dampak Sumber Daya Manusia (SDM) 

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah 

pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan 

profesional, kunjungan, dan penelitian bersama termasuk 

pertukaran para ahli, teknisi, dan pelatih untuk 

kepentingan pertahanan. Pertukaran personil ini 

diharapkan terjadi transfer of knowledge sehingga dapat 

meningkatkan kapasitas personil pertahanan yang dimiliki 

kedua negara. 

5. Implikasi Terhadap Beban Keuangan Negara 

Terdapat biaya yang akan timbul saat pelaksanaan kerja 

sama. Adapun biaya tersebut antara lain apabila terjadi 

kunjungan antar negara, maka biaya transpor dan akomodasi 

selama kunjungan akan ditanggung oleh negara pengunjung. 
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Selain itu, terkait dengan kerja sama pertukaran personil 

untuk pendidikan pelatihan profesional, biaya transport, 

akomodasi, dan biaya hidup lainnya selama di negara yang 

dituju akan menjadi beban tanggungan dari negara pengirim. 

Terhadap biaya tersebut, selama ini telah dianggarkan dalam 

pembiayaan di Kementerian Pertahanan atau di TNI. Oleh 

karena itu, persetujuan tidak berakibat pada adanya beban 

keuangan yang baru.  

 

 

B. Pelakasanaan Penyelarasan 

Kegiatan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence) telah selesai dilaksanakan. 

Kegitan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan 

Tim Penyelarasan Naskah Akademik dengan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-06.HN.02.04 Tahun 

2018. Pembentukan Tim Penyelarasan Naskah Akademik 

dimaksud merupakan tindak lanjut dari Surat Permohonan 

Menteri Pertahanan Nomor B/1190/13/09/141/DITTUR PUU 

tanggal 20 Agustus 2018 perihal permohonan prioritas 

penyelarasan naskah akademik RUU kepada Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

Susunan keanggotaan Tim Penyelarasan Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan terdiri dari: 
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Penanggung Jawab : Prof. Dr.H.R.Benny Riyanto, SH, 

M.Hum.,C.N.  

  (Plt. Kepala BPHN) 

Pengarah                     : Min Usihen, SH.,MH. 

  (Kapusrenkumnas BPHN) 

Ketua  : Hayati, S.H. 

Sekretaris : Amir Muzaqi, S.H. 

Anggota : 1. Adharinalti, S.H.,M.H. 

   2. M. Ilham F. Putuhena, SH.,M.H. 

  3. Isthining Wahyu Satiti Utami, S.H. 

  4. Sandy Suwardhy, SH.,M.H 

  5. Benedictus Sahat Partogi, SH.,M.H.  

Kegiatan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between 

the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of 

Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) 

bertujuan untuk membentuk kesesuaian antara Naskah Akademik 

dengan teknik penyusunan dan materi muatan Naskah Akademik 

sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Berikut beberapa penyempurnaan naskah akademik 

sesuai urutan bab per bab: 

1. Bab I  

Tim dan pemrakarsa merumuskan kembali argumentasi 

sosiologis mengenai konstruksi paragraf terkait dengan politik 

dalam negeri Ukraina. Kemudian, menambahkan materi 

argumentasi yuridis, yang dalam naskah akademik awal belum 

ada, agar urgensi pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the 
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Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of 

Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence), 

dapat dipahami dengan baik dan tidak memiliki tafsir ganda.. 

2. Bab II 

Tim dan pemrakarsa melakukan pengelompokan teori-teori 

yang sudah diuraikan di Bab II naskah akademik yang awal. 

Terkait dengan asas, juga dilakukan penambahan jenis asas 

dan melengkapi uraian pada masing-masing asas agar lebih 

jelas maknanya dalam penyusunan norma. Untuk melengkapi 

praktek penyelenggaraan, tim dan pemrakarsa mereposisi data 

dari Bab I dan memasukkan data Kementerian Luar Negeri 

mengenai beberapa perjanjian yang pernah dilakukan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

pada forum rapat penyelerasan dengan pihak terkait. Tim dan 

pemrakarsa juga mengidentifikasi dan menguraikan materi 

dampak penerapan sistem baru terhadap beban keuangan 

negara, yang sebelumnya tidak diuraikan dalam naskah 

akademik.  

3. Bab III 

Tim dan pemrakarsa melakukan reposisi dan 

mereformulasikan materi muatan undang-undang terkait. 

4. Bab IV 

Tim dan pemrakarsa melakukan reposisi materi pada landasan 

sosiologis ke dalam Bab 2, kemudian mereformulasikan 

kembali landasan sosiologis agar terlihat realitas dan 

kebutuhan hukum masyarakat. Untuk landasan yuridis, 

dilakukan penambahan materi Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian 

Internasional untuk memperkuat urgensi pengesahan sehingga 

tidak ada kekosongan hukum dalam pelaksanaan Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. 
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5. Bab V 

Tim dan pemrakarsa merumuskan sasaran yang tidak ada 

dalam naskah akademik serta mereformulasikan materi 

jangkauan, arah pengaturan dan pokok-pokok materi yang 

akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. 

6. Bab VI 

Tim dan pemrakarsa mereformulasikan isi Bab VI agar selaras 

dengan bab-bab sebelumnya.  

 

C. Penutup  

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia 

and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field 

of Defence) dianggap selesai dan dinyatakan selaras dengan 

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Dengan disusunnya Laporan Hasil Penyelarasan Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, maka seluruh 

rangkaian kegitan Penyelarasan Naskah Akademik tersebut 

berakhir.  

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan 

Naskah Akademik dimaksud. Dalam hal masih terdapat saran dan 

masukan guna penyempurnaan Naskah Akademik ini untuk 

segera disampaikan, BPHN membuka seluas-luasnya terhadap 

saran dan masukan agar naskah akademik ini dapat menjadi 
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dokumen yang komprehensif dalam penyusunan maupun 

pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement 

between the Government of the Republic of Indonesia and the 

Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of 

Defence). 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja sama dalam bidang Pertahanan (Agreement between 

the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of 

Ukraine on Cooperation in the Field of Defence). 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja sama dalam bidang 

Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia 

and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) 

merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain 

tentang perlunya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Pemerintah Kabinet Menteri Ukraina. 

Kerja sama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabinet Menteri Ukraina 

merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Indonesia sebagaimaan 

tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Kerja sama antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Ukraina telah terjalin sejak tahun 1946, ketika 

delegasi Ukraina mengajukan “Masalah Indonesia” (Indonesia Question) di 

PBB. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB (1948-1949) Ukraina banyak 

memberikan bantuan moril dan diplomasi kepada Republik Indonesia 

terkait pembahasan perjuangan kemerdekaan Indonesia “Masalah 

Indonesia” di PBB. Sementara, Indonesia memberikan pengakian kepada 

Ukraina sebagai negara yang berdaulat pada 28 Desember 1991 dan 

menjalin hubungan diplomatic pada 11 Juni 1992. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 5 Agustus 2016 di 

Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabinet Menteri 

Ukraina telah menandatangani Persetujuan Kerja sama di bidang 

Pertahanan. 

Pengesahan Persetujuan Kerja Sama bidang Pertahanan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabinet Menteri Ukraina 

melalui Undang-Undang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah 

Republik Indonesia untuk memberlakukan Persetujuan yang telah 

ditandatangani. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan 

Kementerian/Lembaha terkait yang telah memberikan masukan yang 

sangat berharga kepada kelompk kerja baik selama rapat maupun pada 

waktu penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini. Semoga 

Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja sama dalam bidang 

Pertahanan.  

 

 

                                                           Jakarta,      November 2018 

 

Direktur Jenderal 

Strategi Pertahanan, 
 
 

 
 

Muhammad Nakir, S.I.P., M.H. 
Mayor Jenderal TNI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas 

hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan 

peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama 

internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional 

termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam 

kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan 

perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Republik 

Ukraina. Selama ini kerja sama antara Pemerintah Republik 

Indonesia dengan Pemerintah Republik Ukraina telah terjalin dengan 

baik. Sejarah hubungan antara Ukraina dengan Indonesia dimulai 

pada tahun 1946, ketika delegasi Ukraina mengajukan "Masalah 

Indonesia" (Indonesia Question) di PBB. Sebagai anggota Dewan 

Keamanan PBB (1948-1949), Ukraina banyak memberikan bantuan 

moril dan diplomasi kepada Republik Indonesia terkait pembahasan 

perjuangan kemerdekaan Indonesia "Masalah Indonesia" di 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia memberikan pengakuan 

kepada Ukraina sebagai negara yang berdaulat pada 28 Desember 

1991 dan jalinan hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 11 

Juni 1992. 

Setelah Revolusi Maidan tahun 2014 di Ukraina, Ukraina 

mengalami ancaman disintegrasi dengan munculnya kelompok 

separatis di wilayah Donbas (Donetsk dan Luhansk) serta aneksasi 

secara ilegal terhadap wilayah Krimea. Sesuai dengan amanat 
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Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 

yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Indonesia 

secara konsisten mendukung penyelesaian konflik bersenjata di 

Ukraina dengan cara damai dan mengedepankan penghormatan 

terhadap hukum internasional. Salah satu bentuk nyata dukungan 

Indonesia terhadap kedaulatan Ukraina, yakni pernyataan Menteri 

Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, pada 4 Maret 2014, yang 

menegaskan dukungan Indonesia terhadap kedaulatan Ukraina dan 

menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB, terutama anggota 

tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berperan 

aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan penyelesaian krisis 

dimaksud sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Kunjungan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, ke Indonesia 

pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2016, menjadi titik tolak 

penguatan kembali hubungan kedua negara. Kunjungan Presiden 

Poroshenko merupakan kunjungan Presiden Ukraina yang ke-2 ke 

Indonesia sejak 20 tahun terakhir. Pertemuan Presiden Joko Widodo 

dengan Presiden Poroshenko di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016, 

sepakat untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara di 

berbagai bidang antara lain kerja sama saling dukung, politik, 

keamanan, ekonomi dan perdagangan serta kerja sama di bidang 

pendidikan, sosial dan budaya. 

Pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Ukraina Petro 

Poroshenko tersebut, ditandatangani kerja sama dalam bidang 

pertahanan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan 

Menteri Luar Negeri Ukraina. Pemerintah Republik Indonesia yang 

diwakili oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri 

Luar Negeri Ukraina yang mewakili Kabinet Menteri Ukraina 

menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of 
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Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the 

Field of Defence) di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016. Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan dikembangkan dan 

diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan 

penghormatan penuh kedaulatan.  

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian 

internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan 

dalam perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan 

menggunakan instrumen hukum berupa Undang-Undang atau 

Keputusan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan 

bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan 

Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan 

masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. 

Adapun dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan, pada Pasal 9 diatur bahwa persetujuan ini mulai berlaku 

pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan 

prosedur internal Para Pihak. Persetujuan ini akan tetap berlaku 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara 

otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.  Pengakhiran 

Persetujuan tidak akan mempengaruhi pengaturan tertulis yang 

dibuat oleh Para Pihak. 

Pemerintah Republik Ukraina telah melakukan pengesahan 

terhadap Persetujuan tersebut, berdasarkan Nota Diplomatik dari 

Kementerian Luar Negeri Ukraina Nomor: 72/23-612/1-611 tanggal 

15 Maret 2017 yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri. 

Meskipun Pemerintah Republik Ukraina telah melakukan 

pengesahan, Persetujuan tetap belum berlaku secara efektif karena 
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Pemerintah Republik Indonesia belum melakukan pengesahan atas 

persetujuan tersebut.   

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dalam 

rangka memberikan justifikasi ilmiah mengenai perlu tidaknya 

Indonesia melakukan pengesahan terhadap persetujuan dimaksud, 

maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the 

Field of Defence), yang selanjutnya disebut dengan NA RUU 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

NA RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerja 

sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina dalam bidang pertahanan dan bagaimana 

permasalahan tersebut dapat diatasi?  

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang untuk pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan? 
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4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam 

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan 

Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina dalam Bidang Pertahanan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik  

Tujuan penyusunan NA RUU tentang Pengesahan Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan 

penyelenggaraan kerja sama pertahanan Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina serta cara mengatasi 

permasalahan tersebut. 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan. 

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan.  

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.  

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai acuan dan 

referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan 
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Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. 

 

D. Metode 

Penyusunan NA RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan menggunakan metode yuridis 

normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka 

dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

Bahan hukum primer antara lain meliputi UUD NRI Tahun 

1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara,  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Perundang-undangan 

terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Bahan hukum sekunder 

diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum 

tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum.  

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum 

tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan 

permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis 

substansi (content analysis) secara sistematis terhadap dokumen 

bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, 

sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoretis 

1. Hukum Internasional  

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai 

hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. 

Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.1  

a. Monisme 

Teori monisme memandang bahwa hukum 

internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu 

sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional 

adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum 

nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori 

monisme, hukum nasional kedudukannya lebih rendah 

dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional 

tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. 

Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)2 

yang menyatakan bahwa baik hukum internasional 

maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal 

yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat 

negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. 

Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan 

hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum 

nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, 

maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu 

negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.3 

Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu 

                                                             
1 Lihat J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh yang 

diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 

hal. 96 – 99.  
2 Ibid, hal. 98.  
3 Ibid, hal. 98.  
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ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum 

internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi 

hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari 

kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. 

Alasan kedua adalah bahwa kedua kaidah hukum 

tersebut memuat perintah untuk ditaati, dan alasan 

ketiga adalah bahwa kedua-duanya merupakan 

manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau 

keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama 

dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.  

b. Dualisme 

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori 

monisme, Triepel4 dan Anzilotti5 mengajarkan apa yang 

disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.6 

Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum 

internasional merupakan dua sistem hukum yang sama 

sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, 

perbedaan antara hukum internasional dan hukum 

nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan 

kekuatan hukum.7  

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional 

bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis 

suatu negara, sedangkan hukum internasional 

berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang 

dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam 

masyarakat internasional. Terkait masalah subjek 

                                                             
4 Ibid, hal. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam Volkerrecht und Lansrecht 

(1899). 
5 Ibid, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya Corso di Dirrito 

Internazionale (3rd edn 1928) Vol. I hal. 43 
6 Ibid, hal. 96 – 97.  

 7 Lihat J.G. Starke, An Introduction to International Law, Butterworth & Co (Publishers) 

Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, 

Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 12-

13. 
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hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang 

terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum 

internasional adalah negara-negara anggota masyarakat 

internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum 

nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan 

sempurna jika dibandingkan dengan hukum 

internasional yang lebih banyak bersifat mengatur 

hubungan negara-negara secara horizontal. 

2. Perjanjian Internasional  

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan 

sumber hukum internasional yang utama dan merupakan 

instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan 

persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional 

lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama 

yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar 

hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara 

atau subjek hukum internasional lainnya. 

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian 

mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling 

sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan 

mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam 

istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian 

internasional, antara lain:8 

1. Perjanjian Internasional/Traktat (Treaties); 

2. Konvensi (Convention); 

3. Piagam (Charter) ; 

4. Protokol (Protocol); 

5. Deklarasi (Declaration); 

6. Final Act; 

7. Agreed Minutes and Summary Records; 

                                                             
8 Ibid, hal. 586 dari Myers, “The Names and Scope of Treaties”,  American Journal of 

International Law 51 (1957), hal. 574-605.  
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8. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian 

(Memorandum of Understanding);  

9. Arrangement; 

10. Exchanges of Notes; 

11. Process-Verbal; 

12. Modus Vivendi; 

13. Persetujuan (Agreement); 

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih 

lanjut dalam NA ini adalah agreement (persetujuan). 

Terminologi agreement memiliki pengertian umum dan 

pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina 

tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan 

terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi treaty 

sebagai international agreement, Konvensi tersebut juga 

menggunakan terminologi international agreement bagi 

perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi treaty. 

Dengan demikian, maka pengertian agreement secara umum 

mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya 

mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan 

konvensi. 

Dalam pengertian khusus, terminologi agreement dalam 

bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. 

Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur 

materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang 

diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk 

menggunakan istilah persetujuan bagi perjanjian bilateral dan 

secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi 

persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian 

yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, 

kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.   

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian-perjanjian 

internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada 
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tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 

Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, 

yang kemudian melahirkan Vienna Convention on the Law of 

Treaties (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya 

selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek 

hukum internasional lainnya dalam perbuatan perjanjian-

perjanjian internasional. 

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian 

internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam 

mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui 

perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerja 

sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan 

berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu 

sendiri.  

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional 

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah 

negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum 

internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang 

sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang 

tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu 

perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya 

ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. 

Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah 

yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian. 

Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 

1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa 

suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan 

tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan 

persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan 

mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku 
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segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk 

diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi 

Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara 

suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak 

yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa: 

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian 

internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat 

mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian 

atau negara-negara yang berunding dengan cara lain 

menyetujuinya.” 

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak 

dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang 

langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka 

dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih 

lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai 

dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-

masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar 

mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut: 

a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah 

tanggal penandatanganan 

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang 

materinya tidak begitu penting dan yang biasanya 

merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka 

umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi 

pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa 

penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat 

berlakunya suatu perjanjian. 

b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional 

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku 

sejak tanggal penandatanganan, namun harus disahkan 

terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional 

yang berlaku di  negara masing-masing pihak. Untuk 
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dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka 

setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada 

pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan 

perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. 

Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian 

tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi 

terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada 

perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan 

klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik 

tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir. 

 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan 

Norma 

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman penyusunan norma 

dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan, adalah sebagai berikut: 

1. Asas Kedaulatan 

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja 

sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan 

kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan, kedaulatan negara dan keutuhan 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap 

diperhatikan dan dijaga.  

2. Asas Kesetaraan (egality rights) 

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan 

hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 
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Pertahanan, kedua pihak memliki kedudukan yang sama dalam 

mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana 

tertuang dalam persetujuan.     

3. Asas Timbal Balik (reciprositas) 

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap 

negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat  

positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan 

terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional 

untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik 

sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa 

mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu 

sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah 

balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan berlaku 

ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur. 

4. Asas Saling Menghormati (courtesy) 

Asas  yang mendasarkan bahwa suatu kerja sama harus saling 

menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui 

pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan, maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan 

oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling 

menghormati sebagai negara berdaulat.   

5. Asas rebus sig stantibus 

Dengan menggunakan asas ini, kedua negara yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk 

melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena 

kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang 

menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut. Dengan 

adanya ketentuan asas ini, maka Persetujuan Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 
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Sama dalam Bidang Pertahanan dapat diubah setiap saat 

melalui kesepakatan bersama secara tertulis dalam bentuk 

protokol antara para pihak.  

6. Asas Iktikad Baik (bonafides) 

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus 

didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam 

perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kegiatan Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan, didasari iktikad baik yang diwujudkan dengan 

membangun kerja sama militer dan memperkukuh hubungan 

persahabatan di bidang pertahanan dan militer. Iktikad baik ini 

pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.  

 

7. Asas Konsensualisme (pacta sun servanda) 

Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi 

hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan 

perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, 

maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk 

terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari 

Persetujuan.  

8. Asas Kepastian Hukum 

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan 

tersebut secara efektif setelah disahkan dalam Undang-Undang. 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

setelah disahkan dalam Undang-Undang maka Persetujuan ini 

menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi 

Persetujuan.  



16 
 

9. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan  

Bahwa pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan, harus memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi Pemerintah Republik Indonesia 

khususnya dalam bidang pertahanan.   

 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta 

permasalahan yang dihadapi 

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (consent to be bound) pada 

perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan 

oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk 

membentuk suatu perjanjian internasional.9 Pengikatan negara 

terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui 

penandatanganan dan pengesahan. Pengesahan suatu perjanjian 

internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan 

yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.10 

Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Pemerintah Republik Ukraina dimulai pada tahun 1946, ketika 

delegasi Ukraina mengajukan "Masalah Indonesia" (Indonesia 

Question) di PBB. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB (1948-

1949), Ukraina banyak memberikan bantuan moril dan diplomasi 

kepada Republik Indonesia terkait pembahasan perjuangan 

kemerdekaan Indonesia "Masalah Indonesia" di Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Indonesia memberikan pengakuan kepada Ukraina sebagai 

negara yang berdaulat pada 28 Desember 1991 dan jalinan hubungan 

diplomatik kedua negara dimulai pada 11 Juni 1992. 

Setelah Revolusi Maidan tahun 2014 di Ukraina, Ukraina 

mengalami ancaman disintegrasi dengan munculnya kelompok 

separatis di wilayah Donbas (Donetsk dan Luhansk) serta aneksasi 

                                                             
9 Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Masalah-masalah Hukum Internasional Publik 

(Malang: Bayumedia Publishing,2008)  hal.17. 
10 Ibid, hal. 18. 
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secara ilegal terhadap wilayah Krimea.  Sesuai dengan amanat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 

yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Indonesia 

secara konsisten mendukung penyelesaian konflik bersenjata di 

Ukraina dengan cara damai dan mengedepankan penghormatan 

terhadap hukum internasional. Salah satu bentuk nyata dukungan 

Indonesia terhadap kedaulatan Ukraina, yakni pernyataan Menteri 

Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, pada 4 Maret 2014, yang 

menegaskan dukungan Indonesia terhadap kedaulatan Ukraina dan 

menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB, terutama anggota 

tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berperan 

aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan penyelesaian krisis 

dimaksud sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Hubungan bilateral poltik dan keamanan Republik Indonesia 

dan Republik Ukraina berjalan baik. Kunjungan sejumlah pejabat 

tinggi serta hubungan kerja sama antar lembaga kedua negara 

semakin mendekatkan hubungan kedua negara. Sejak dibangunnya 

hubungan diplomatik kedua negara, sejumlah kunjungan dan 

pertemuan pejabat tinggi kedua negara antara lain: 

1. Kunjungan Menteri Luar Negeri Ukraina ke Indonesia pada 

tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 1996. 

2. Kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada tanggal 10 

sampai dengan 13 April 1996. 

3. Kunjungan Menhankam Pangab ke Ukraina pada tanggal 7 

sampai dengan 10 Juli 1996. 

4. Kunjungan Pangdam Brawijaya Mayjend TNI Suwarno. 

5. Kunjungan Delegasi Mabes TNI AD dalam rangka penjajakan 

kerja sama penyediaan Alutsista TNI AD pada bulan Juli 2011. 

6. Pertemuan Presiden Ukraina dengan Presiden Indonesia pada 

tanggal 27 Maret 2012, di sela-sela Seoul Nuclear Security 

Summit di Korea Selatan. 
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Sebelum penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan pada tahun 2016, kedua negara pernah 

menandatangani antara lain:  

1. Joint Communique on Establishing Diplomatic relations between 

Ukraine and the Republic of Indonesia ditandatangani pada 

tanggal 11 Juni 1992. 

2. Joint Declaration on Principles of Relations and Cooperation 

between Ukraine and the Republic of Indonesia ditandatangani 

pada tanggal 11 April 1996. 

3. Agreement between of Ukraine and the Government of the 

Republic of Indonesia on Air Communicatioan ditandatangani 

pada tanggal 11 April 1996. 

4. Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence 

of Ukraine and the Department of Defence and Security of the 

Republic of Indonesia in armament, Military Equipment, Logistical 

Suppor and Technical Assistance ditandatangani pada tanggal 8 

Juli 1996. 

Kunjungan sejumlah pejabat tinggi kedua negara  serta 

penandatangan perjanjian-perjanjian tersebut diatas, mendorong 

kerja sama bidang pertahanan dengan ditandatanganinya 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

merupakan salah satu pelembagaan kerja sama antara kedua negara 

yang akan membawa hubungan keduanya menjadi lebih erat, 

produktif, dan konstruktif.  
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D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan 

Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan 

Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara 

Persetujuan ini mengatur bidang kerja sama yang mencakup 

pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan 

Bersenjata; pengembangan kerja sama militer teknis; pengembangan 

kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik; kerja sama 

dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi; pertukaran informasi di 

bidang pertahanan dan militer, pengembangan pendidikan dan 

pelatihan militer; meningkatkan kerja sama antara Angkatan 

Bersenjata Negara pihak dan bidang kerja sama lainnya yang 

disepakati. 

Lebih lanjut, dampak dari pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, antara lain:  

1. Dampak Politik 

Pengesahan persetujuan ini akan berimplikasi positif 

terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan dan 

memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga 

diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di 

bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan 

kepentingan nasional. Di dalam persetujuan ini diterapkan 

prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan 

penuh kedaulatan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, 

perjanjian ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif 

terhadap hubungan politik kedua negara karena telah 

disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan 

mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk di 

dalamnya urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi 

perubahan kondisi politik kedua negara yang turut 

mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan 
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maka salah satu pihak dapat mengakhiri persetujuan ini 

melalui pemberitahuan tertulis. 

2. Dampak Hukum 

Penyelesaian perselisihan yang timbul antara Para Pihak 

mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan 

diselesaikan melalui negoisasasi bilateral dan konsultasi antara 

para Pihak dan melalui jalur diplomatik jalur diplomatik. Dari 

aspek hukum, persetujuan ini tidak berimplikasi negatif karena 

segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara damai 

melalui jalur diplomatik hanya kedua negara. 

Dari aspek teknis hukum lainnya, persetujuan ini 

memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi teknis 

yang dapat berisi hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari 

terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual 

maka kedua negara telah menyepakati untuk saling 

menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan 

peraturan nasional masing-masing. Selain itu, kekayaan 

intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau 

kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan porsi 

yang ditentukan. 

3. Dampak Pertahanan Keamanan 

Persetujuan ini hanya akan melakukan kegiatan yang 

menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko 

terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara telah 

bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk 

pengaturan keamanan dan perlindungan terhadap informasi 

rahasia kedua negara. Dampak pertahanan keamanan yang 

lain dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dan 

Ukraina dapat dijadikan alternatif pengadaan Alutsista.    

4. Dampak Sumber Daya Manusia (SDM) 

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah 

pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, 
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kunjungan, dan penelitian bersama termasuk pertukaran para 

ahli, teknisi, dan pelatih untuk kepentingan pertahanan. 

Pertukaran personil ini diharapkan terjadi transfer of knowledge 

sehingga dapat meningkatkan kapasitas personil pertahanan 

yang dimiliki kedua negara. 

5. Implikasi Terhadap Keuangan Negara 

Menurut Pasal 6 Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan, masing-masing pihak akan 

menanggung biaya mereka sendiri yang timbul dari kerjasama 

berdasarkan persetujuan tersebut, kecuali disepakati lain oleh 

para pihak.  

Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat 

pelaksanaan kerja sama. Adapun biaya tersebut antara lain 

apabila terjadi kunjungan antar negara, maka biaya transpor 

dan akomodasi selama kunjungan akan ditanggung oleh negara 

pengunjung. Selain itu, terkait dengan kerja sama pertukaran 

personil untuk pendidikan pelatihan profesional, biaya 

transport, akomodasi, dan biaya hidup lainnya selama di 

negara yang dituju akan menjadi beban tanggungan dari negara 

pengirim. Terhadap biaya tersebut, selama ini telah 

dianggarkan dalam pembiayaan di Kementerian Pertahanan 

atau di TNI. Oleh karena itu, persetujuan tidak berakibat pada 

adanya beban keuangan yang baru.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pembentukan norma:  

1. Undang-Undang Nomor  37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri11   

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang 

menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh 

Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, 

lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi 

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara 

Indonesia. Hubungan luar negeri Indonesia didasarkan pada 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar 

Haluan Negara yang diselenggarakan sesuai dengan politik luar 

negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta 

kebiasaan internasional. Politik luar negeri Indonesia menganut 

prinsip bebas aktif demi kepentingan nasional yang dilaksanakan 

melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar 

rutin dan reaktif, tetapi juga teguh dalam prinsip dan pendirian, serta 

rasional dan luwes. 

Penyelenggaraan hubungan luar negeri merupakan 

kewenangan Presiden namun kewenangan tersebut dapat 

dilimpahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri 

atau pejabat negara lainnya, pejabat pemerintah, atau orang lain 

untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu. 

Salah satu bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan oleh 

Indonesia adalah membuat perjanjian internasional. Perjanjian 

                                                             
11 Indonesia, Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882. 
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internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, 

yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh 

Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, 

organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, 

serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik 

Indonesia yang bersifat hukum publik.  

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik kementerian 

maupun lembaga pemerintah nonkementerian, yang akan membuat 

perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi 

mengenai rencana tersebut dengan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar 

negeri.  Selanjutnya, apabila pejabat lembaga pemerintah baik 

kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, akan 

melakukan penandatanganan perjanjian internasional yang dibuat 

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara 

lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional 

lainnya, harus terlebih dahulu mendapat surat kuasa dari menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan 

luar negeri dan politik luar negeri. 

Ketentuan ini mensyaratkan keharusan bagi pejabat selain 

Menteri Luar Negeri untuk melakukan koordinasi dan konsultasi 

sebelum membuat perjanjian internasional dan keharusan untuk 

memperoleh surat kuasa sebelum menandatangani perjanjian 

internasional dengan negara lain. 

Dengan demikian saat membuat dan menandatangani 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, 

Menteri Pertahanan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia 

terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi serta 

memperoleh surat kuasa dari Menteri Luar Negeri. 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional12 

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan 

nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat 

secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang 

hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 

Perjanjian internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum 

atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian 

internasional.  

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik 

Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau 

lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain 

berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk 

melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya 

diatur pada ayat (2) bahwa, dalam pembuatan perjanjian 

internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada 

kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan 

kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik 

hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Ini 

menunjukan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional 

yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan 

satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui 

kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun 

multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip 

persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum 

internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional 

serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri. 

                                                             
12 Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor  185, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012. 
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Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan 

salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional 

tersebut. Adapun dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan, pada Pasal 9 dinyatakan bahwa para pihak saling 

memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai 

pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan domestik masing-

masing bagi berlakunya persetujuan ini. Persetujuan ini mulai 

berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis 

diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri 

oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 

melalui saluran diplomatik kepada pihak lain. Dengan demikian, 

Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan 

persyaratan berdasarkan Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional, bagi berlakunya persetujuan 

tersebut yaitu dengan pengesahan.  

Bagi Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dapat 

dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan 

Undang-Undang apabila berkenaan dengan:  

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan 

negara;  

b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara 

Republik Indonesia; 

c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;  

d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;  
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e. pembentukan kaidah hukum baru;  

f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. 

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan, harus dilakukan dengan Undang-Undang 

karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara. 

 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara13 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan 

negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, 

kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, 

hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip 

hidup berdampingan secara damai.14 Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional 

yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis 

serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip 

yang digunakan dalam persetujuan ini adalah menekankan pada 

hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan 

dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan hak, kepentingan 

bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan. 

 

 

 

                                                             
13 Indonesia, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169. 

 
14 Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2002 tentang Pertahanan Negara,(Lembaran 

Negara RI tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169) , Pasal 3 ayat (1). 
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4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia15 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia 

dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan 

politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi 

sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan 

hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan 

anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan 

akuntabel. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan melalui Undang-Undang menjadi landasan 

hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini 

mengingat bidang kerja sama tersebut meliputi pertukaran 

kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata; 

pengembangan kerja sama militer teknis; pengembangan kerja sama 

dalam industri pertahanan dan logistik; kerja sama dalam 

pertahanan lingkup ilmiah-teknologi; pertukaran informasi di bidang 

pertahanan dan militer, pengembangan pendidikan dan pelatihan 

militer; meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata 

Negara pihak dan bidang kerja sama lainnya yang disepakati. Lebih 

khusus lagi, untuk meningkatkan profesionalisme prajurit angkatan 

bersenjata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.   

 

 

 

 

                                                             
15 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang 

Nomor  34 Tahun 2004,  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439. 
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5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 

Pertahanan 

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus 

Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan adalah kerja sama dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan.16  

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas 

badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara 

sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 

sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan 

dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan 

strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.17  

Pelaksanaan  kerja sama dalam Persetujuan ini sejalan dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam  Pasal 48 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dimana 

ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan dapat 

dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Di sisi lain, ruang 

lingkup kerja sama luar negeri dimaksud juga mempunyai arah 

sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu 

percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan 

keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi 

pertahanan dan keamanan.18. 

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, khususnya 

dengan Pemerintah Republik Belarus, Kementerian Pertahanan 

berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 

yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan yang juga 

                                                             
16 Pasal 2 angka 2 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia  dan Pemerintah 

Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan 
17 Indonesia, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan ketentuan umum Pasal 1, 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343. 
18 Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Industri Pertahanan. 
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menjabat Ex-officio Ketua KKIP. Tidak hanya itu, tetapi juga menjajaki 

kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang 

bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam 

perjanjian kerja sama dengan negara lain. 

 

6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Hak Kekayaan 

Intelektual 

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

adalah kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

industri pertahanan, maka perlu diperhatikan kemungkinan adanya 

karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan 

intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara para pihak 

dan/atau perorangan atau badan hukum. 

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan 

perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau 

perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan 

hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan pada negara masing-masing. 

Berikut peraturan perundang-undangan terkait dengan 

pengaturan hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan kerja sama: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang 

terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka 

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau 
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memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya.19 

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, 

suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur 

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5922. 

20 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  252, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953. 



31 
 

BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

A. Landasan Filosofis 

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan 

hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian 

internasional. 

Pelaksanaan persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina didasarkan pada asas 

kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan 

saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti 

yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam 

kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang 

sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. 

Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar 

negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi 

suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan 

demikian, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk 

meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui 

kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. 

 

B. Landasan Sosiologis 

Selama ini hubungan baik antara Pemerintah Republik 

Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina telah terjalin dengan baik. 

Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Ukraina dimulai pada tahun 1946, ketika 
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delegasi Ukraina mengajukan "Masalah Indonesia" (Indonesia 

Question) di PBB. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB (1948-

1949), Ukraina banyak memberikan bantuan moril dan diplomasi 

kepada Republik Indonesia terkait pembahasan perjuangan 

kemerdekaan Indonesia "Masalah Indonesia" di Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Indonesia memberikan pengakuan kepada Ukraina sebagai 

negara yang berdaulat pada 28 Desember 1991 dan jalinan hubungan 

diplomatik kedua negara dimulai pada 11 Juni 1992. 

Setelah Revolusi Maidan tahun 2014 di Ukraina, Ukraina 

mengalami ancaman disintegrasi dengan munculnya kelompok 

separatis di wilayah Donbas (Donetsk dan Luhansk) serta aneksasi 

secara ilegal terhadap wilayah Krimea.  Sesuai dengan amanat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 

yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Indonesia 

secara konsisten mendukung penyelesaian konflik bersenjata di 

Ukraina dengan cara damai dan mengedepankan penghormatan 

terhadap hukum internasional. Salah satu bentuk nyata dukungan 

Indonesia terhadap kedaulatan Ukraina, yakni pernyataan Menteri 

Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, pada 4 Maret 2014, yang 

menegaskan dukungan Indonesia terhadap kedaulatan Ukraina dan 

menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB, terutama anggota 

tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berperan 

aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan penyelesaian krisis 

dimaksud sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Mendasarkan adanya hubungan baik tersebut, Pemerintah 

Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan 

dengan Pemerintah Republik Ukraina dengan menandatangani 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

(Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and 

the Government of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in 
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the Field of Defence) di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016. 

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan 

Ryamizard Ryacudu dan Kabinet Menteri Ukraina diwakili oleh 

Menteri Luar Negeri Pavlo Klimkin.  

Pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan kedua negara 

merupakan bentuk pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik 

Indonesia untuk mengikatkan diri dalam kerja sama dalam bidang 

pertahanan dengan Pemerintah Republik Ukraina. Pengesahan 

persetujuan ini akan menjadi pondasi bagi implementasi kerja sama 

pertahanan kedua pihak agar lebih erat, produktif, dan konstruktif.  

 

C. Landasan Yuridis 

Dalam Pasal 9 angka 1 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja sama dalam bidang Pertahanan dinyatakan bahwa para 

pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, 

mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan domestik 

masing-masing bagi berlakunya persetujuan ini. . Pemerintah 

Republik Ukraina telah melakukan pengesahan terhadap persetujuan 

tersebut, berdasarkan informasi Nota Diplomatik dari Kementerian 

Luar Negeri Ukraina Nomor: 72/23-612/1-611 tanggal 15 Maret 2017 

yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri. Meskipun Pemerintah 

Republik Ukraina telah melakukan pengesahan, persetujuan ini tetap 

belum berlaku secara efektif karena Pemerintah Republik Indonesia 

belum melakukan pengesahan atas persetujuan tersebut.   

Menurut prosedur (internal kita) sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian 

Internasional, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah 

Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh 

perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian 

Internasional, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional 
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yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya 

berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan 

keamanan negara. Oleh karena itulah, pengesahan Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

dalam bidang Pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang. 
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BAB V 

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN  

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 

 

A. Sasaran 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja sama dalam Bidang 

Pertahanan memberikan kepastian hukum kepada negara untuk 

melaksanakan persetujuan.  

 

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan  

1. Arah Pengaturan  

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam 

melaksanakan perjanjian, maka mengenai Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan harus disahkan 

dengan Undang-Undang. 

2. Jangkauan Pengaturan  

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja sama dalam Bidang 

Pertahanan ditindaklanjuti dengan pertukaran dokumen 

dengan Republik Ukraina agar Kementerian Pertahanan dan 

TNI dapat melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan 

dengan Republik Ukraina misalnya  peningkatan SDM, 

peningkatan alutsista, peningkatan kerja sama dalam 

informasi, dan kerja sama lain sesuai dengan isi perjanjian.  

 

C.  Ruang Lingkup Materi Pengaturan 

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang 

berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam bidang 

Pertahanan adalah sebagai berikut: 
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1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama di 

bidang Pertahanan  yang isinya adalah: 

a. Bidang Kerja Sama, mencakup:  

1) pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, 

termasuk Angkatan Bersenjata;  

2) pengembangan kerja sama militer-teknis; 

3) pengembangan kerja sama dalam industri 

pertahanan dan logistik; 

4) kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-

teknologi; 

5) pertukaran informasi di bidang pertahanan dan 

militer; 

6) pengembangan pendidikan dan pelatihan militer; 

7) meningkatkan kerja sama antara Angkatan 

Bersenjata Negara Pihak; dan 

8) bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh 

Para Pihak. 

b. Pelindungan, penyingkapan, dan transmisi  informasi 

rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam 

pelaksanaan Persetujuan. 

c. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual 

yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan 

d. Otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan 

Persetujuan. 

e. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan 

Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak, kecuali 

ditentukan lain. 

f. Penyelesaian perselisihan pelaksanaan persetujuan ini 

melalui negoisiasi bilateral dan konsultasi antara Para 

Pihak serta melalui saluran diplomatik. 
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g. Ketentuan mengenai amandemen, mulai berlaku dan 

berakhirnya Persetujuan. 

2. Pernyataan salinan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari undang-undang pengesahan. 

3. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan 

pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara 

sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

BAB VI 

  PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan pengembangan 

SDM, pemerintah memandang perlunya kerja sama dengan 

negara lain (kerja sama internasional), termasuk kerja sama 

pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik 

Ukraina. Kerja sama ini didasarkan karena Republik Ukraiana 

merupakan negara mitra penting pemerintah Republik 

Indonesia di Eropa Timur yang memiliki keunggulan alutsista 

yang cukup menjanjikan bagi Indonesia. 

2. Memperhatikan Pasal 9 Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam bidang Pertahanan dan berdasarkan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-

Undang. 

3. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia  

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan didasarkan pada landasan filosofis untuk 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. Landasan sosiologis didasarkan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pertahanan negara diperlukan kerja 

sama di bidang pertahanan. Indonesia melakukan kerja sama 

di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Ukraina, 

karena negara tersebut memiliki potensi yang cukup 

menjanjikan bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia 

dan didasarkan pula atas hubungan interdependensi kedua 

negara. Secara yuridis, pengesahan persetujuan bidang 
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pertahanan tersebut perlu disahkan dengan Undang-Undang 

agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan 

persetujuan.     

4. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja sama dalam Bidang 

Pertahanan memberikan kepastian hukum kepada negara 

untuk melaksanakan persetujuan. Arah pengaturan dari 

pengesahan persetujuan untuk memberikan kepastian hukum 

kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka 

mengenai Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. 

Jangkauan pengaturan Pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan ditindaklanjuti 

dengan pertukaran dokumen dengan Republik Ukraina agar 

Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melaksanakan kerja 

sama di bidang pertahanan dengan Republik Ukraina misalnya 

peningkatan SDM, peningkatan alutsista, peningkatan kerja 

sama dalam informasi, dan kerja sama lain sesuai dengan isi 

perjanjian. Pokok materi yang akan diatur dengan Undang-

Undang berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama di 

Bidang Pertahanan adalah pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

yang mencakup bidang kerja sama, perlindungan informasi 

rahasia, perlindungan hak kekayaan intelektual, pembentukan 

otoritas yang berwenang, pengaturan pelaksanaan, 

pembentukan komite bersama, pembiayaan dan penyelesaian 

perselisihan. Pernyataan salinan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja sama dalam Bidang Pertahanan sebagai bagian 
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yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang pengesahan, dan 

penetapan masa mulai berlaku pengesahan. 

 

B. Saran 

1. Perlu dipersiapkan langkah strategis dan koordinasi dalam 

rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan.  

2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

diharapkan dapat diprioritaskan pembahasannya di Tahun 

2017. 
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PERSETUJUAN 

ANT ARA 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

KABINET MENTERI UKRAINA 

TENT ANG 

KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina, yang selanjutnya 

disebut sebagai "Para Pihak", 

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara 

kedua Negara di bidang pertahanan, 

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama 

antara Para Pihak akan memberikan kontribusi untuk perdamaian dan 

keamanan internasional dengan cara menciptakan kepercayaan timbal balik, 

pemahaman dan kerja sama dalam hubungan internasional; 

Menyadari bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi 

lembaga-lembaga nasional masing-masing di bidang pertahanan; 

Bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua 

negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan 

menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Para Pihak; 

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

negara Para Pihak; 

Telah menyetujui sebagai berikut: 



PASAL 1 

TUJUAN 

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kerangka umum untuk 

mempromosikan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak di 

bidang kepentingan bersama, berdasarkan hukum dan peraturan negara Para 

Pihak, dan prinsip-prinsip saling menghormati, kepercayaan, dan manfaat. 

PASAL 2 

BIDANG KERJA SAMA 

1. Bidang kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup: 

a. pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata; 

b. pengembangan kerja sama militer-teknis; 

c. pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik; 

d. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi; 

e. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer; 

f. pengembangan pendidikan dan pelatihan militer; 

g. meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak; 

h. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak. 

2. Dalam pengembangan kerja sama militer-teknis, serta industri pertahanan 

dan logistik yang ditentukan dalam huruf "b" dan huruf "c" Paragraf 1 Pasal 

ini, Para Pihak dapat melakukan kerja sama dalam bidang berikut: 

a. pengadaan persenjataan dan produk militer dalam kerangka proyek 

umum dan produksi; 

b. persediaan atau persenjataan, peralatan militer dan produk lainnya dari 

penggunaan militer-teknis; 

c. pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi persenjataan, peralatan militer 

dan memberikan jasa lainnya di bidang militer-teknis; 

d. penjualan lisensi pada produksi persenjataan dan peralatan militer, 

memberikan dukungan teknis dalam produksi; 

e. penelitian dan pengembangan umum karya-karya di bidang militer-teknis 

dan saling tukar hasil dari karya tersebut; 



f. pertukaran pengalaman dan informasi tentang standardisasi, kodifikasi, 

kontrol kualitas produk militer dalam rangka memenuhi program bersama 

kerja sama militer-teknis; 

g. mengembangkan program-program yang tepat, penelitian bersama, 

produksi bersama dan pemasaran bersama peralatan pertahanan melalui 

antara transfer teknologi. 

3. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, hal-hal yang terkait dengan teknis 

operasional dan administrasi akan diatur dalam pengaturan tertulis terpisah 

yang akan disepakati oleh Para Pihak atau otoritas berwenang dari kedua 

Pihak. 

PASAL 3 

KERAHASIAAN 

1. Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang 

dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan 

dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian 

internasional yang dibuat oleh Para Pihak. 

2. Para Pihak tidak boleh menyingkap, melepas atau mentransfer informasi 

rahasia atau bahan dalam kerangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga 

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 

PASAL 4 

HAK KEKA Y AAN INTELEKTUAL 

1. Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak 

kekayaan intelektual ditransfer, ditukar, atau dihasilkan berdasarkan 

Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan 

peraturan negara mereka serta perjanjian internasional yang negaranya 

merupakan negara pihak. 

2. Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan 

hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari 

kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur 

melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang 

khusus dari kerja sama. 



PASAL 5 

OTORIT AS BERWENANG 

1. Otoritas berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan ini adalah: 

a. untuk Pemerintah Republik Indonesia - Kementerian Pertahanan; 

b. untuk Kabinet Menteri Ukraina - Kementerian Pertahanan. 

2. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Otoritas berwenang dari Para 

Pihak dapat mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap perlu untuk 

memantau dan meninjau pelaksanaan Pasal 2 Persetujuan ini. 

PASAL 6 

PENGATURAN KEUANGAN 

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak harus menanggung biaya 

sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran. 

PASAL 7 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak mengenai penafsiran atau 

pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan 

konsultasi antara Para Pihak dan, jika perlu , melalui saluran diplomatik. 

PASAL 8 

AMANO EM EN 

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama 

Para Pihak dan harus dalam bentuk Protokol terpisah sebagai bagian integral 

dari Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada penerimaan 

pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang 

diperlukan oleh Para Pihak. 



PASAL 9 

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA 

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis 

terakhir melalui saluran diplomatik setelah pemenuhan persyaratan 

berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka 

pemberlakuaan Persetujuan ini. 

2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis 

diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah 

satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran 

diplomatik kepada Pihak lain dalam waktu sedikitnya 90 hari sebelum 

keinginannya mengakhiri Persetujuan ini. 

3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan dari 

pengaturan, program, dan proyek yang telah disepakati sebelumnya dalam 

kerangka Persetujuan ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak. 

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang telah diberi kuasa oleh 

Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. 

Dibuat di Jakarta pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas, 

dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa 

lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi 

perbedaan dari dalam penafsiran Perjanjian ini, naskah bahasa lnggris yang 

berlaku. 

UNTUK PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

RYAMIZARD RYACUDU 

MENTERIPERTAHANAN 

UNTUK KABINET MENTER! 

UKRAINA 

PAVLO KLIMKIN 

MENTERI LUAR NEGERI 



YrO.QA 

Ml>K 

YPft.QOM PECnY6J11KIA IH.QOHE31ft 

TA 

KA61HETOM MIHICTPIB YKPA"iHIA 

nPO 

Cn18P061THIAL\TBO 8 060POHHIL-'I rAI1Y31 

YpRA Pecny6niKvt IHAOHeJiR Ta Ka6iHeT MiHicTpie YKpa·iHvi (Aani - CTopoHvi); 

6a>Kal04VI noKpa~VITVI Ta niACVIJlVITVI ABOCTOPOHH€ cniepo6iTHVIL.4TBO Mi>K ABOMa 

Aep>1<aeaMvi e o6opoHHii::1 ranyJi ; 

Bvt3Hal04vt , ~o poaevtTOK APY>KHix BiAHOCVIH Ta cniepo6iTHVIL.4TBO Mi>K CTopoHaMvi 

6yAe BHeCKOM AO Mi>KHapOAHOro Mvtpy Ta 6eaneKVI wnRXOM B3a€MH0°i AOBipvt, 

nopo3yMiHHR Ta cnienpa1.4i y Mi>KHapOAHVIX BiAHOCVIHax; 

BVl3Hal04VI, ~o p03BVITOK o6opoHHOro cniepo6iTHVIL.4TBa 6yAe KOpVICHVIM AllR "ixHiX 

BiAnOBiAHVIX Aep>KaBHVIX ycTaHOB y o6opOHHilil ra11y3i; 

nparHy1-H1 AO cnpvtRHHR cniepo6iTHVIL.4TBY B o6opoHHii::1 ranyai Mi>K ABOMa 

Aep>1<aBaMV1, cnvipato4VICb Ha npvtH1.4V1nV1 piBHOCTi, B3a€MH0°i BvtroAVI Ta 1.4iJlKOBVIT0°i 

nosarn cysepeHiTery Ta TepviTopiallbHo"i 1.4inicHOCTi CTopiH; 

nosa>1<ato4vt aaKOHOAaBcTeo Aep>1<ae CTopiH; 

AOMOBVIJlVICR npo TaKe: 



CTATT~ 1 

META 

MeTOIO uie'i YrOAltl € 3anpoBaA>f{eHHs:I 3aranbHlt1X nplllHUlllnie A!ls:I p03BlllTKY 

ABOcr opoHHboro cnispo6irH1114r aa B o6opoHHiC1 ra11y3i Mi>K CropoHaM111 3a 

Hanps:iMaMltl, Ll.10 CTaHOBJls:!Tb cnillbHlll'1 iHTepec, BiAnOBiAHO AO 3aKOHOAaBCTBa 

Aep>Kae CTopiH, np111Hu111nie B3a€MHo'i noearn, AOBip1t1 i 01t1rOA1t1. 

CTATTfl 2 

HAnPflM~ CnlBPOEITH~UTBA 

1. Hanpf!Mltl cniepo6iTHlt1UTBa 3a 1..4iet0 YroAOIO MO>KYTb BKllt0'-laT1t1: 

a. o6MiH Bi31!1TaMlll Blllll.llllX nocaAOBlllX oci6, y TOMY '-llllC!li BiA 36po'1HlllX c11111 ; 

b. p038111TOK ai'1CbKOBO-TeXHi'-IHOro cniapo6iTHlllUTBa; 

c. p038111TOK cniapo6iTHlt1UTBa 8 ra11y3i o6opOHHO'i npOMlllCJlOBOCTi Ta 

11oriCTlt1K1t1; 

d. cniapo6iTHlllL\TBO 8 o6opOHHili1 HayKOBO-TeXHOJ10ri'-IHili1 ra11y3i; 

e. o6MiH iHcpopMauiet0 3 o6opoHHlllX Ta aill1cbKOa1t1x n111TaHb; 

f. p038111TOK aili1CbKOBo'i OCBiTl-1 Ta niAfOTOBKY nepcoHany; 

g. cnplllflHHs:i cniapo6iTHll1L\TBY Mi>K 36poli1H1t1M1t1 c1t111aM111 Aep>Kas CTopiH; 

h. iHwi Hanps:iM111 cnispo6iTH1t14Tea 3a B3aeMHOIO 3fOAOtO CTopiH. 

2. U\OAO p03BlllTKY cniepo6iTHlllL\TBa y aill1cbKOBO-TeXHi'-IHiC1 ranyai, o6opOHHili1 

npOMltlCJlOBOCTi Ta noriCTlllUi, s:IK 3a3Ha'-leHO y niAnYHKTax "b" i "c" nyHKTY 1 

4ie'i cTani, CTopoH111 MO>KYTb 3Ai'1cHt0BaT111 cniapo6iTHlt1UTBO e raK111x c¢epax: 

a. 3aKYnians:i 036pO€HHs:I Ta ei'1CbKOBo'i npOAYKUi'i 8 paMKaX cni!lbHlllX 

npoeKTia Ta 0111po6H111uTaa; 

b. nocTa'-laHHs:I 036pO€HHs:I, Bi'1CbKOBo'i TexHiKlll Ta iHWo'i npOAYKUi'I 

eill1cbKOaoro np111aHa1..1eHHs:i ; 

c. 06c11yroeyeaHHs:I , peMOHT i MOAepHiaauis:i 036pO€HHs:I, BiHCbKOBO'i TeXHiKlll 

Ta HaAaHHs:I iHWlllX nocnyr y eill1cbKOBO-TeXHi'-IHi'1 ranyai ; 

d . npo,Qa>K niueH3i'1 Ll.IOAO Blilp06HlilUTBa 036pO€HHs:I Ta ei'1CbKOBo'i TeXHiKIA, 

H8A8HHs:I TeXHi'-IHO'i niATPlt1MKlt1 TaKOMY a111po6HlllL\TBy; 

e. cni!lbHi AOC!liA>KeHHs:I Ta po3p06Klll y Bi'1CbKOBO-TeXHi'-IHi'1 ranyai , a TaKO>K 

B3a€MHlil'1 o6MiH pe3y!lbTaTaMlt1 TaKo'i Ais:IJlbHOCTi ; 

f. o6MiH AOCBiAOM Ta iH¢OpMauieto LUO.llO CTaH.napT1113aui'I. KO.OIA¢iKaui'I. 



KOHTpomo HKOCTi Bi~CbKOBo"i npOAYKl..li"i 3 MeTOIO 3Ai~CHeHHH cniilbH"1X 

nporpaM Bi171cbKOBO-TeXHi4HOro cniepo6iTHll14TBa; 

g. po3p06Ka, y pa3i He06XiAHOCTi, BiAnOBiAH"1X nporpaM, npoBeAeHHfl 

cniilbH"1X HayKOB"1X AOCiliA>KeHb, cninbHOro 81t1p06H1t1L1TB8 Ta cninbHOro 

npoAa>Ky o6opoHHOro o6naAH8HH5l WI15lXOM Blt1KOPll1CTaHH5l iHWVIX 

TeXHOJ10rill1. 

3. 3 MeTotO B"1KOHaHHH Ui€"1 YroA1t1 onepaT"1BHi, aAMiHicrpaT"1BHi Ta TexHiYHi 

m1TaHHH Blt13Ha4atOTbCH OKpeM"1M"1 n1t1CbMOB"1M"1 AOMOBJ19HOCTH M"1, 

y1<.naAeH1t1M111 o6oMa CropoHaMl.-1 a6o KOMnereHTH1t1M111 opraHaM111 o6ox 

CropiH. 

CTATT~ 3 

KOH<l>E.QEH LU~ H IC Tb 

1. 3ax111cr , po3Kp"1ns=t Ta nepeAaYa iHtj:>opMaui"i 3 06Me>t<eH1t1M AOcrynoM, o6MiH 

HKOIO 3Ai171CHIO€TbCH a6o HKa CTBOpl0€TbCH 38 4i€t0 YroAOIO, 6yAe 

npOBOA"1T"1Cs:I Ta 3aXl.1lllaT1'1Cs:I BiAnOBiAHO AO Ha4iOH8J1bHOro 38KOHOA8BCTBa 

Ta Mi>t<HapOAH"1X AOrosopis, yKnaAeH"1X CTopoHaM1.1. 

2. CropoH1.1 He noe1.1HHi po3ronowysar1.1, po3Kp1.1ear1.1 a6o nepeAaear111 6yAb

s:iey iHtj:>opMa1..1it0 3 06Me>t<eH1.1M AOcrynoM a6o MaTepian111 e paMKax 1..1i€"1 

YroAlt1 6yAb-.s:!Ki171 TpeTi171 CTOpOHi 6e3 nonepeAHbO"I nlt1CbMOBO"I 3fOA"1 iHwor 

CropiH"1. 

CTATT~ 4 

nPABA IHTEJlEKTYAJlbHo"i BflACHOCTI 

1. CropoH111 BiAnoeiAHO AO 3aKOHOAaecrea ceorx Aep>t<ae, a r aKo>t< 

Mi>t<HapOAH"1X AOroeopie, y4acH1t1KaM111 s:1K111x € ·1xHi Aep>t<ae111, 3ano6irat0Tb 

HecaHKL1iOHOB8HOMY B"1K0p"1CT8HHIO Ta nepeAa4i npae iHTeileKryailbHo"i 

BilaCHOCTi, .s:!Ki nepeA8HO, o6MiH7lHO Ta Ha6yro B paMKax l.li€"i YroA111. 

2. 3aX"1CT Ta po3nOBCIOA>K9HH.fl npae iHTeneKryailbHO"i BI18CHOCTi, BKnl048I04"1 

38X"1CT neriT"1MH"1X npae TpeTbO"i CTOpOH"1, a TaKO>K 8"13Ha4eHHs:I 

cnpaBeAfl"1BO"I AOili BI18CHOCTi, ll.10 6a3y€TbCs:t Ha BH9CKY BiAnOBiAH"1X 

CTopiH, MatoTb 6yr111 y3roA>KeHi CropoHaM"1 oKpeM"1M"1 

AOMOBI19HOCT.s:!M"1 B KOHKpeTH"1X rany3s:!X cniepo6iTH"1l.ITBa. 

nll1CbMOB"1M"1 



CTATT515 

KOMnETEHTHIOPrAH~ 

1. KoMneTeHTHHMH opraHaM111 Ami s111KoHaHHS1 4ie·i YroAH e: 

a. BiA YpS1AY Pecny6niK111 IHAOHe3isi - MiHicTepcTso 06opoH111; 

b. BiA Ka6iHery MiHicrpis YKpa"iHVI - MiHicrepcrso 06opoH111. 

2. ,Qn.R BVIKOHaHH.R 4ie·i YroAVI KOMneTeHTHi opraHH CTopiH MO>f<YTb npOBOA111Tli1 

peryn.RpHi 3YCTpiYi B 6yAb-.RKll1~ Yac 3 MeTOIO 3Ai~cHeHH.R MOHiTOPVIHry a6o 

nepernHAY BVIKOHaHHs:I CTaTTi 2 4ie'i YrOAVI . 

CTATT51 6 

<l>IHAHCOBI n~TAHH51 

flK~o CTopoHVI He AOMOBJ1.RTbcs:i npo iHwe, KO>KHa CTopoHa Hece ceo"i enacHi 

BVITpaTVI B npo4eci BVIKOHaHHs:I nono>KeHb 4ie·i YroA111 BiAnOBiAHO AO 6toA>KeTHll1X 

ac111rHyeaHb. 

CTATT517 

B~PIWEHH51 cnOPIB 

6yAb-SIKH~ cnip, s:1K111~ e111H111Kae Mi>K CTopoHaM111 ~OAO TnyMaYeHHs:i a6o 

3acrocysaHHs:1 nono>KeHb 4ie'i YroAH, e111piwyearnMeTbcs:i wns:ixoM npoeeAeHHs:I 

ABOCTOPOHHiX neperosopie Ta KOHCYJ1bTa4i~ Mi>K CTOpOH8MVI Ta, B pa3i 

Heo6xiAHOCTi, AHnnoMaT111YH111M111 KaHanaM111. 

CTATTft 8 

.QOnOBHEHH51 

3a B38€MHOIO 3fOAOIO CTopiH AO 4ie'i YroAll1 MO>f<YTb BHOCVITVIC51 3MiHVI a6o 

AOnOBHeHHs:l , s:!Ki ocpopMJ1IOIOTbCs:l OKpeMHM npoTOKOJ10M, ~o CKJ18A8TV1Me 

HeBiA'€MHY YaCTVIHY 4ie·i YrOA111 . TaKVI~ npoTOKOfl Ha6111pae Yll1HHOCTi 3 A8TVI 

OTpVIM8HH51 OCTaHHbOro nVICbMOBOro noBiAOMJ1eHHs:I npo BVIKOHaHHs:I CropOH8Mll1 

He06XiAHVIX BHyTpiWHbOAep>KaBHVIX npo4eAYP· 



CTATTfl 9 

HA6PAHHH Ylf1HHOCTI, CTPOK TA nPlf1nlf1HEHHH .Qfi 

1. Ws:t YroAa Ha61t1pae 4lt1HHOCTi 3 Aarn 0Tp1t1MaHHs:t ocTaHHboro n1t1cbMoeoro 

noeiAOMneHHs:t A1t1nn0Man14H1t1M111 KaHanaM111 npo e111KoHaHHs:t CropoHaM111 

BHYTPiWHbOAep>1<aeH1t1X npo4eAyp, Heo6xiAHlt1X AI1s:t Ha6paHHs:t Ylt1HHOCTi 4ie:10 

YroAOIO. 

2. WH YroAa 3a111t1wae:TbCH Ylt1HHOIO nporHroM n'HT1t1pi4Horo nepiOAY 

aBTOMaTlt1YHO npOAOB>KYB8Tlt1MeTbCH Ha KO>KHi H8CTynHi n
1

RTb poKiB 38 

yMOBlt1 , Ll.40 OAHa 3j CropiH He noBiAOMlt1Tb y nlt1CbMOBiVI cpopMi 

A1t1n110MaT1t14Hlt1Mlt1 KaHa11aM1t1 iHwy CTopoHy ll.IOHaillMeHwe 3a 90 AHie AO 

3asepweHHs:t BiAnOBiAHOro n's:irnpi4HOro nepiOAY npo CBiilt HaMip nplt1nlt1Hlt1Tlt1 

AilO 4ie:·i YrOAl-1 . 

3. np1t1n1t1HeHHR Air 4ie:·i YroAlt1 He BnJ11t1BaT1t1Me Ha Blt1KOHaHHH AOMOBileHOCTeV!, 

nporpaM ra npoeKTiB, Ll.40 6y111t1 yKnaAeHi paHiwe s paMKax 4ie:'i YroA1t1 , KpiM 

Blt1n8AKiB, f!Kll.40 CropOHlt1 n1t1CbMOBO He AOMOBJlRTbCR npo iHwe. 

Ha nocBiA4eHHs:t YOro Ti , Ll.40 niAn1t1ca111t1cs:t Hlt1>K4e, HaJle>KHlt1M 4lt1HOM 

ynoeHoea>1<eHi cso'fMlt1 yps:tAaMlt1 , niAn1t1ca111t1 410 YroAy. 

Y4lt1HeHO B M. ,Q>KaKapra 5 cepnHR 2016 poKy B ABOX np1t1MipH1t1Kax, KO>KHlt1Vl 

iHAOHe3iVlCbKOIO, yKpa'iHCbKOIO Ta aHrniVICbKOIO MOB8Mlt1, nplt1 4bOMY sci TeKcrn € 

8BT8HTlt14Hlt1Mll1. y pa3i Bll1Hll1KHeHHR 6yAb-HKlt1X po36i>KHOCTeVI Ll.40AO TJlyMa4eHHR 

nono>KeHb 4ie:r YrOAlt1 nepeeara H8A8€TbCs:t TeKCTOBi aHrniil!CbKOIO MOBOIO. 

3A YPH.Q PECnY6J11Klf1 

IH.QOHE31H 

PIAMl3APA PIAKYAY 

MiHicTp o6opoHH 

3A KA61HET MIHICTPIB 

nABno KJllMKIH 

MiHicTp 3aKOPAOHHHX cnpas 



REPUBLIK INDONESIA 

AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

AND 

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 

ON 

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE 

The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of 

Ukraine, hereinafter referred to as the "Parties", 

Desiring to enhance and strengthen the bilateral cooperation between the two 

states in the field of defence; 

Affi rming that developing friendly relations and cooperation between the Parties 

wi ll contribute to international peace and security by means of creating mutual 

confidence, understanding and cooperation in international relations; 

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to 

their respective national institutions in the field of defence; 

Aiming to promote cooperation in the field of defence between the two states 

based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty 

and territoria l integrity of the Parties; 

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties' states; 

Have agreed as follows: 



ARTICLE 1 

OBJECTIVE 

The objective of this Agreement is to provide a general framework for promoting 

bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of 

mutual interest, based on prevailing laws and regulations of the Parties' states, 

and the principles of mutual respect, trust and benefit. 

ARTICLE 2 

AREAS OF COOPERATION 

1. The areas of cooperation of this Agreement may include: 

a. exchange of the visits of the high ranking officials, including armed forces; 

b. development of military-technical cooperation; 

c. development of cooperation in defence industry and logistics; 

d. cooperation in defence scientific-technologic sphere; 

e. exchange of information on the defence and military matters; 

f. development of military education and training; 

g. promoting of cooperation between the Armed Forces of the Parties 

states; 

h. other areas of cooperation as mutually agreed by the Parties. 

2. In the development of cooperation in military-technical, and defence industry 

and logistics specified in positions "b" and "c" Paragraph 1 of this Article, the 

Parties may conduct the cooperation in the following spheres: 

a. acquisition of armament and military products with in the frameworks of 

common projects and production; 

b. supply or armament, military equipment and other products of military

technical use; 

c. maintenance, repairing and modernization of armament, military 

equipment and rendering other services in the military-technical field; 

d. sale of licenses on production of armament and military equipment, 

providing technical support in its production; 

e. common research and development works in military-technical field and 

mutual exchange of the results of such work; 



f. exchange of experience and information on standardization, codification, 

control of quality of military products in order to fulfil joint programs of 

military-technical cooperation; 

g. develop where appropriate programmes, joint research, joint production 

and joint marketing of defence equipments through among others transfer 

of technology. 

3. For the purpose of the implementation of this Agreement, the operational, 

administrative and technical matters shall be subject to separate written 

arrangements to be concluded by both Parties or by the competent authorities 

of both Parties. 

ARTICLE 3 

CONFIDENTIALITY 

1. The protection, disclosure and transmission of classified information 

exchanged or generated within the framework of this Agreement will be 

handled and safeguarded in accordance with the national laws and the 

international agreements concluded by the Parties. 

2. The Parties shall not disclose, release or transfer any classified information or 

materials within the framework of this Agreement to any third party without 

prior written consent of the other Party. 

ARTICLE 4 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property 

rights transferred , exchanged or generated under this Agreement in 

accordance with respective national laws and regulations of their states as 

well as the international agreement to which their countries are party to. 

2. The protection and distribution of intellectual property rights including 

protection of a th ird party's legitimate rights, as well as the consideration of 

equitable portion of ownership based on the contribution of the respective 

Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the 

Parties on the specific areas of cooperation. 



ARTICLE 5 

COMPETENT AUTHORITIES 

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are: 

a. for the Government of the Republic of Indonesia - the Ministry of Defence;-

b. for the Cabinet of Ministers of Ukraine - the Ministry of Defence. 

2. For the purpose of the implementation of this Agreement, the Competent 

Authorities of the Parties may organize regular meetings at any time deemed 

necessary in order to monitor and review the implementation of Article 2 of 

this Agreement. 

ARTICLE 6 

FINANCIAL ARRANGEMENTS 

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses 

in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary 

allocations. 

ARTICLE 7 

SETTLEMENT OF DISPUTES 

Any dispute arising between the Parties on the interpretation or implementation 

of this Agreement shall be settled through bilateral negotiations and 

consultations between the Parties and, if necessary, through diplomatic 

channels. 

ARTICLE 8 

AMENDMENT 

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the 

Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this 

Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written 

notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties. 



ARTICLE 9 

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION 

1. This Agreement shall enter into force on the receipt of the last written 

notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of 

proper internal state procedures, which are necessary in order of the present 

Agreement to enter into force. 

2. This Agreement shall remain in force for a five-years period and shall 

automatically be prolonged for the subsequent five-year periods unless it is 

denounced by either Party by giving written notification through diplomatic 

channels to the other Party at least 90 days prior to its intention to terminate 

this Agreement. 

3. The termination of this Agreement will not affect the implementation of 

arrangements, programs and projects concluded earlier in the framework of 

this Agreement, unless otherwise agreed in writing by the Parties. 

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their 

respective Governments, have signed this Agreement. 

Done in Jakarta on the Fifth of August year Two thousand sixteen, in two 

originals, in Indonesian, Ukrainian, and English languages, all the texts being 

equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this 

Agreement, the English text shall prevail. 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

RYAMIZARD RYACUDU 

MINISTER OF DEFENCE 

FOR THE CABINET OF 

INISTER OF FOREIGN AFFAIRS 



 
 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR         TAHUN 

TENTANG 

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA 

DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF 

UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    :  a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik 

bebas aktif  merupakan salah satu perwujudan dari 

tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea 

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; 
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b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang 

pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Ukraina, pada tanggal  5 Agustus 

2016 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet 

Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan (Agreement between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of 

Ukraine on Cooperation in the Field of Defence); 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, pengesahan perjanjian internasional di 

bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and the 

Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the 

Field of Defence); 

 

Mengingat      :  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN 

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG 

KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 

ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE). 

 

 

Pasal 1 

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

(Agreement between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence) yang telah 

ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016 di 

Jakarta. 

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

(Agreement between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence) dalam bahasa 

Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa Inggris 

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 
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Pasal 2 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

      Disahkan di Jakarta 

      pada tanggal         

      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                             

    

 

   JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

     REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

       YASONNA H. LAOLY 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN         NOMOR 
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RANCANGAN 
 

PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR        TAHUN  

TENTANG 

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA 

DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF 

UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) 

 

I. UMUM 

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah 

satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup 

suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman 

dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak 

bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya. 

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan 

kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, 

serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di 

bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat 

diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam 

rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. 

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 

Pemerintah Republik Ukraina diwujudkan dalam bentuk Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of 

Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) yang telah 

ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, yang 

selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-

Undang. 

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:  

1. Bidang kerja sama  mencakup:  
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a. Pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk 

Angkatan Bersenjata;  

b. Pengembangan kerja sama militer-teknis; 

c. pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan 

logistik; 

d. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi; 

e. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer; 

f. pengembangan pendidikan dan pelatihan militer; 

g. meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara 

Pihak; dan 

h. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak. 

2. Pelindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang 

dipertukarkan atau dihasilkan dalam pelaksanaan Persetujuan. 

3. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual yang timbul 

dari pelaksanaan Persetujuan. 

4. Otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan. 

5. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan 

ditanggung masing-masing Pihak, kecuali ditentukan lain. 

6. Penyelesaian perselisihan pelaksanaan persetujuan ini melalui 

negosiasi bilateral dan konsultasi antara Para Pihak serta melalui 

saluran diplomatik. 

7. Ketentuan mengenai amandemen, mulai berlaku dan berakhirnya 

Persetujuan. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

Cukup jelas.  

Pasal 2  

Cukup jelas.  

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  



Lampiran:  

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang 

Pembetukan Tim  Penyelarasan Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang 

  



 

 

 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA 

 

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA   

 

                                                 NOMOR: PHN – 06.HN.02.04 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK  

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ANTARA  

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA  

TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF 

MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) 

 

 

MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang :      a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang 

yang diterima dari pemrakarsa; 

b. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima 

permohonan tertulis penyelarasan Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Strategi 

Pertahanan Kementerian Pertahanan RI tanggal 20 Agustus 2018; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia tentang Pembentukan Tim Penyelarasan Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 



5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1473); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
 

MEMUTUSKAN: 
 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELARASAN NASKAH 

AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG 

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM 

BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND 

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON 

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) 

 

KESATU : Membentuk Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in 

the Field of Defence), yang selanjutnya disebut Tim Penyelarasan 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dengan susunan 

personalia sebagai berikut: 

Penanggung Jawab  : Prof. Dr.H.R.Benny Riyanto, SH, M.Hum.,C.N.  

  (Plt. Kepala BPHN) 

Pengarah                    : Min Usihen, SH.,MH. 

   (Kapusrenkumnas BPHN) 

Ketua  : Hayati, SH. 
Sekretaris : Amir Muzaqi, SH. 

Anggota : 1.   Adharinalti, SH.,MH 

   2.   M. Ilham F. Putuhena, SH.,MH 

3. Isthining Wahyu Satiti Utami, SH. 

4. Sandy Suwardhy, SH.,MH 

5. Benedictus Sahat Partogi, SH.,MH  

 

KEDUA : Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

bertugas: 

1. melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan undang-

undang baik dari segi sistematika maupun materi muatannya; 

2. menyelenggarakan rapat penyelarasan dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan;  

3. membuat laporan perkembangan penyelarasan dan menyusun 

laporan akhir hasil penyelarasan yang memuat penjelasan hasil 

penyelarasan.  

 

 



KETIGA : Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas terhitung 

sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir sampai dengan 

bulan Desember Tahun 2018.   

 

KEEMPAT : Naskah akademik rancangan undang-undang yang telah diselaraskan 

disampaikan kepada pemrakarsa dan Badan Pembinaan Hukum 

Nasional berhak memperbanyak, menerbitkan, dan menyebarluaskan 

naskah akademik dimaksud. 

 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di  Jakarta  

pada tanggal  

       

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,   

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 

 

 

 

 

   Prof. Dr.H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N, 

   NIP. 19620410 198703 1 003 

 
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth: 

1.   Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 

2. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta; 

3.   Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta; 

4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta; 

5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta; 

6. Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta; 

7.   Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Jabatan Tanggal Paraf 

Sekretaris BPHN 
 

  

Plh. Kapusren  
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Lampiran   : 1 (satu) berkas Naskah Akademik 
Hal             : Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU 

tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama  
dalam Bidang Pertahanan 

 

 

Yth.  Menteri Pertahanan  
 

 di- 

 Jakarta 

 
 

 Sehubungan dengan surat Menteri Pertahanan Nomor: B/1190/13/09/141/DITTUR PERUU, 

tanggal 20 Agustus 2018 hal Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, 

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
 

1. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia telah melakukan penyelarasan atas Naskah Akademik RUU tentang Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan. 

2. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika naskah akademik sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan serta materi muatan yang mencakup : 

(1) latar belakang dan tujuan penyusunan; 

(2) sasaran yang ingin diwujudkan; 

(3) pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 

(4) jangkauan dan arah pengaturan. 

3. Penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang tersebut dilakukan dalam rapat 

penyelarasan dengan mengikutsertakan Kementerian Pertahanan selaku pemrakarsa serta 

para pemangku kepentingan.  
 

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik RUU 

tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan yang telah selaras sistematika dan materi muatannya. 
 
Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih  . 

 

 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

 

 
 
                         Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N 
                                                                         NIP. 19620410 198703 1 003 
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan) 
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of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of 

Defence) Hasil Penyelaraasan 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas karunia dan ridlo-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 
Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 
Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the 

Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 
Cooperation in the Field of Defence). 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan 
Pembinaan  Hukum  Nasional   selaku unit kerja yang   memiliki 

tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik  pada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan 
penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa 

sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
Kegitan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 
Sama dalam Bidang Pertahanan dilaksanakan oleh Tim 

Penyelarasan berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-06.HN.02.04 Tahun 2018. 

Pembentukan Tim Penyelarasan Naskah Akademik dimaksud 
merupakan tindak lanjut dari Surat Permohonan Menteri 

Pertahanan Nomor B/1190/13/09/141/DITTUR PUU tanggal 20 
Agustus 2018 perihal Permohonan Prioritas Penyelarasan Naskah 
akademik RUU kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan 
terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan 
sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan 

undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah Akademik 

yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang 
mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang 

tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan termasuk implikasi yang timbul akibat 
penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara maupun aspek beban keuangan negara.  

Kerja sama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia 
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sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ukraina 
merupakan salah satu negara mitra penting Indonesia dalam 

pengembangan sistem pertahanan Indonesia. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, pada tanggal 5 Agustus 2016 Pemerintah 
Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina metandatangani 

Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan di Jakarta. 
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 
Pertahanan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan melalui 

undang-undang merupakan bagian dari komitmen pemerintah 
republik Indonesia untuk memberlakukan perjanjian yang telah 
ditandatangani. Pemerintah Republik Ukraina sendiri telah 

melakukan pengesahan terhadap Persetujuan tersebut, 
berdasarkan Nota Diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Ukraina 

Nomor: 72/23-612/1-611 tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh 
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 

Penyelarasan Naskah Akademik ini telah melalui pembahasan 
dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga diantaranya 
Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara dan 
Tentara Nasional Indonesia.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak, 
perwakilan kementerian/lembaga terkait yang telah memberikan 

masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama 
rapat maupun pada penyelarasan naskah akademik ini. Semoga 
naskah akademik ini bisa menjadi acuan dalam penyusunan dan 

pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetuajuan antara 
Pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. 
 

 
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

 

 
 

 
 

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N 
NIP. 19620410 198703 1 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan 

intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. 

Hubungan antarnegara ini kemudian diwujudkan dalam 

bentuk kerja sama, baik melalui perjanjian maupun atas dasar 

hubungan baik, sesuai kaidah hukum internasional. Kerja 

sama tersebut dilakukan terutama dalam upaya 

menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, 

sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang 

bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial, serta pada akhirnya turut serta dalam menjaga 

stabilitas sosial politik yang memberikan manfaat dan 

perdamaian bagi masyarakat dunia. 

Salah satu kerja sama yang dilakukan pemerintah 

Indonesia dengan negara lain adalah kerja sama di bidang 

pertahanan. Hal ini dibutuhkan mengingat kekuatan negara 

ditentukan oleh sofistifikasi perencanaan pertahanan, 

termasuk pada postur militer, dan strategi yang handal 

maupun patriotisme bela negara. Kerja sama ini mencakup 

peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer, 

antara lain melalui, program pelatihan dan pendidikan, 

pertukaran intelijen militer dan alih teknologi pertahanan. 

Dampaknya adalah Indonesia akan semakin diperhitungkan 
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dalam kancah regional maupun internasional karena memang 

aktif dalam pergaulan dunia. 

Selama ini Pemerintah Republik Indonesia sudah 

melakukan perjanjian kerja sama di bidang pertahanan dengan 

banyak negara, di antaranya Arab Saudi, Polandia, Republik 

Rakyat Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Namun, 

perjanjian tersebut tidak serta merta dapat diterapkan. Hal ini 

terkait dengan syarat pemberlakuan yang tercantum dalam isi 

perjanjian. Salah satu perjanjian kerja sama di bidang 

pertahanan yang telah ditandatangi namun belum dapat 

dilakasanakan adalah perjanjian dengan Ukraina. Hal ini 

disebabkan perjanjian tersebut belum disahkan oleh 

Indonesia.  

Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Republik Ukraina dimulai pada 

tahun 1946, ketika delegasi Ukraina mengajukan "Masalah 

Indonesia" (Indonesia Question) di PBB. Sebagai anggota Dewan 

Keamanan PBB (1948-1949), Ukraina banyak memberikan 

bantuan moril dan diplomasi kepada Republik Indonesia 

terkait pembahasan perjuangan kemerdekaan Indonesia 

"Masalah Indonesia" di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Begitu 

juga Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan 

pengakuan kepada Ukraina sebagai negara yang berdaulat 

pada tanggal 28 Desember 1991 dan jalinan hubungan 

diplomatik kedua negara dimulai pada 11 Juni 1992. 

Kunjungan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, ke 

Indonesia pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2016, 

menjadi titik tolak penguatan kembali hubungan kedua 

negara. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan Presiden 

Ukraina yang ke-2 ke Indonesia sejak 20 tahun terakhir. 
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Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo dengan 

Presiden Petro Poroshenko, sepakat untuk menguatkan 

hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang antara 

lain kerja sama saling dukung, politik, keamanan, ekonomi 

dan perdagangan serta kerja sama di bidang pendidikan, sosial 

dan budaya. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan 

hubungan bilateral dalam berbagai aspek, salah satunya aspek 

ekonomi yang ditandai dengan nilai perdagangan bilateral 

Republik Indonesia-Ukraina pada tahun 2017 sebesar USD 

835,84 juta. Angka ini menempatkan Ukraina sebagai salah 

satu mitra dagang terbesar dengan RI di kawasan Eropa III. 

Sejak saat itu terdapat peningkatan kegiatan saling kunjung 

pejabat dan rencana kerja sama di bidang pertahanan. 

Kunjungan kenegaraan tersebut juga menghasilkan 

penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government 

of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of 

Ukraine on Cooperation in the Field of Defence). Dalam 

penandatanganan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia 

yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina yang diwakili oleh Menteri Luar 

Negeri Ukraina pada tanggal 5 Agustus 2016. Persetujuan 

kerja sama tersebut dikembangkan dan diperkuat berdasarkan 

prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan 

penuh kedaulatan. 

Meski telah ditandatangani sejak tahun 2016, namun 

perjanjian kerja sama tersebut belum dapat diterapkan 

mengingat syarat pemberlakuannya berdasarkan Pasal 9 

angka 1  perjanjian kerja sama dimaksud diatur bahwa 
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“persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan 

pemberitahuan tertulis  terakhir melalui saluran diplomatik 

setelah pemenuhan persyaratan berdasarkan prosedur internal 

yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka pemberlakuaan 

Persetujuan ini.” Dengan demikian ada ketentuan bagi para 

pihak untuk menyelesaikan proses yang dibutuhkan dalam 

rangka pemberlakuan perjanjian tersebut berdasarkan hukum 

nasional negara masing-masing. 

Pemerintah Republik Ukraina telah melakukan pengesahan 

terhadap Persetujuan tersebut, berdasarkan Nota Diplomatik 

dari Kementerian Luar Negeri Ukraina Nomor: 72/23-612/1-

611 tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia. Meskipun Pemerintah 

Republik Ukraina telah melakukan pengesahan, Persetujuan 

tetapi belum juga berlaku secara efektif karena Pemerintah 

Republik Indonesia belum menyelesaikan proses internal 

untuk mengesahkan persetujuan tersebut. Menyikapi hal 

tersebut Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk 

melakukan pengesahan terhadap  Persetujuan tersebut agar 

segera dapat memberlakukan perjanjian kerja sama dimaksud 

untuk menunjukan iktikad baik dari Pemerintah Republik 

Indonesia.   

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional, dalam Pasal 3 disebutkan 

bahwa  Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional 

salah satunya dengan cara pengesahan perjanjian. Lebih lanjut 

dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pengesahan perjanjian 

internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan 

sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional 

tersebut. Pasal 10 mengatur mengenai substansi yang 
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diratifikasi dengan undang-undang jika di antaranya 

berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, 

dan keamanan negara.  

 Didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas dan 

dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah mengenai perlu 

tidaknya Indonesia melakukan pengesahan terhadap 

persetujuan dimaksud, maka perlu disusun Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement 

between the Government of the Republic of Indonesia and the 

Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of 

Defence), yang selanjutnya disebut dengan NA RUU 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

NA RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan mencakup 4 (empat) pokok 

masalah, yaitu: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina dalam bidang pertahanan dan 

bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?  

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang untuk 

pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan? 
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3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan 

diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengesahan Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina dalam 

Bidang Pertahanan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah 

Akademik  

Tujuan penyusunan NA RUU tentang Pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:  

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan 

penyelenggaraan kerja sama pertahanan Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina serta cara 

mengatasi permasalahan tersebut. 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan. 

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara 
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Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.  

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang 

lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan 

dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan.  

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai bahan 

acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan RUU 

tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government 

of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of 

Ukraine on Cooperation in the Field of Defence). 

 

D. Metode 

Penyusunan NA RUU tentang Pengesahan Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia 

and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the 

Field of Defence) menggunakan metode yuridis normatif. 

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka 

dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier.  

Bahan hukum primer antara lain meliputi UUD NRI Tahun 

1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 
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Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait 

lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,  Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia, dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan 

Hak Kekayaan Intelektual. Bahan hukum sekunder diperoleh 

dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum 

tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang 

hukum.  

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan 

hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai 

dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian 

dilakukan analisis substansi (content analysis) secara 

sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan 

dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat 

menjawab permasalahan yang diajukan.  
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoretis 

1. Hukum Internasional  

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai 

hubungan antara hukum internasional dan hukum 

nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan 

dualisme.  

a. Monisme 

Teori monisme memandang bahwa hukum 

internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu 

sama lain. Menurut teori monisme, hukum 

internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, 

yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. 

Menurut teori monisme, hukum nasional 

kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum 

internasional. Hukum nasional tunduk dan harus 

sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori 

monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973) yang 

menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun 

hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang 

tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat 

negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-

negara. Berlakunya hukum internasional dalam 

lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi 

menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan 

antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum 

nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan 

oleh Hans Kelsen. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, 
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bahwa tidak perlu ada pembedaan antara hukum 

nasional dengan hukum internasional. Terdapat 

beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan 

pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu 

sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah 

bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah 

untuk ditaati, dan alasan ketiga adalah bahwa kedua-

duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi 

hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari 

kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu 

pengetahuan hukum.  

b. Dualisme 

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori 

monisme, Triepel dan Anzilotti mengajarkan apa yang 

disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik. 

Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum 

internasional merupakan dua sistem hukum yang sama 

sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran 

dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan 

hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, 

dan kekuatan hukum.  

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional 

bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis 

suatu negara, sedangkan hukum internasional 

berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang 

dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara 

dalam masyarakat internasional. Terkait masalah 

subjek hukum, hukum nasional adalah individu-

individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan 

subjek hukum internasional adalah negara-negara 
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anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan 

hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan 

mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan 

dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat 

mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. 

 

2. Perjanjian Internasional  

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan 

sumber hukum internasional yang utama dan merupakan 

instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak 

dan persetujuan antara negara atau subjek hukum 

internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. 

Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian 

tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk 

mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum 

internasional lainnya. 

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk 

perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada 

bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai 

kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. 

Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan 

untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain: 

1. Perjanjian Internasional/Traktat (Treaties); 

2. Konvensi (Convention); 

3. Piagam (Charter) ; 

4. Protokol (Protocol); 

5. Deklarasi (Declaration); 

6. Final Act; 

7. Agreed Minutes and Summary Records; 
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8. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian 

(Memorandum of Understanding);  

9. Arrangement; 

10. Exchanges of Notes; 

11. Process-Verbal; 

12. Modus Vivendi; 

13. Persetujuan (Agreement); 

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas 

lebih lanjut dalam NA ini adalah agreement (persetujuan). 

Terminologi agreement memiliki pengertian umum dan 

pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi 

Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan 

terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi 

treaty sebagai international agreement, Konvensi tersebut 

juga menggunakan terminologi international agreement bagi 

perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi 

treaty. Dengan demikian, maka pengertian agreement 

secara umum mencakup seluruh jenis perangkat 

internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang 

lebih rendah dari traktat dan konvensi. 

Dalam pengertian khusus, terminologi agreement dalam 

bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. 

Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur 

materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi 

yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan 

untuk menggunakan istilah persetujuan bagi perjanjian 

bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. 

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan 

bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki 

bobot kerja sam yang berbeda tingkatannya. Namun 
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demikian, secara hukum perbedaaan tersebut tidak 

mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di 

dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu 

bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, 

pada dasarnya menunjukkan internasional pada dasarnya 

menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait 

serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut. 1  Yang 

menjadi pertimbangan suatu perjanjian internasional 

disahkan dengan undang-undang atau dengan Peraturan 

Presiden adalah ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional.  

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian-perjanjian 

internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada 

tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 

April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan 

Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian 

melahirkan Vienna Convention on the Law of Treaties 

(Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu 

dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek 

hukum internasional lainnya dalam perbuatan perjanjian-

perjanjian internasional. 

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian 

internasional memainkan peranan yang sangat penting 

dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. 

Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan 

dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan 

menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup 

masyarakat itu sendiri.  

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, 

Penjelasan Umum. 
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Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional 

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah 

negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum 

internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang 

sangat penting karena mengikat negara pada bidang-

bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan 

pengesahan suatu perjanjian internasional harus 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya 

ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu 

sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari 

perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara 

efektif suatu perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara 

jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 

antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai 

berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang 

ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan 

persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan 

mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku 

segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk 

diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi 

Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan 

sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati 

oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina 

menyebutkan bahwa: 

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian 
internasional diberlakukan sementara sambil 

menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan 
demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang 
berunding dengan cara lain menyetujuinya.” 
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Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak 

dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang 

langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, 

maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses 

pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan 

pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang 

berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian 

tersebut. Secara garis besar mulai berlakunya suatu 

perjanjian ialah sebagai berikut: 

a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera 

sesudah tanggal penandatanganan 

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang 

materinya tidak begitu penting dan yang biasanya 

merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka 

umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi 

pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa 

penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat 

berlakunya suatu perjanjian. 

b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional 

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku 

sejak tanggal penandatanganan, namun harus 

disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur 

konstitusional yang berlaku di  negara masing-masing 

pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut 

secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian 

harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa 

negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut 

sesuai prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai 

berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada 

umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua 
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notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. 

Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausula ini 

mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap 

pada tanggal notifikasi terakhir. 

 

3. Pertahanan Negara  

Kata pertahanan berasal dari kata tahan. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan 

tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan 

merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.  

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk 

memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika 

sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk 

mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka, 

pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap 

pesawat: DCA), pertahanan rudal, dan lain-lain Action, 

taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk 

menentang/balasan.2 Pertahanan merupakan suatu upaya 

yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan 

yang stabil. 

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan 

militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk 

menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang 

dan/atau menjaga kepentingannya. Konsepsi pertahanan 

negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer 

                                                             
2  Aris Kurniawan, 5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli 

Beserta Tujuannya, diakses pada http://www.gurupendidikan.co.id/5-

pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/ tanggal 

24 Oktober 2017, pukul 12.24 WIB 

http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/
http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/
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dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer 

meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain 

perang. Sedangkan Fungsi pertahanan nirmiliter adalah 

pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan 

nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi 

untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, 

sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang 

berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan 

pengembangan teknologi. disimpulkan Arnord Wolfers, 

masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah 

membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau 

mengalahkan (to defeat) suatu serangan.3 

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang 

adalah segala usaha untuk mempertahanankan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman 

dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.4 

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat 

erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan 

yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastuktur militer, 

postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan 

logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber 

daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh 

kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki 

pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait 

erat dengan strategis raya pertahanan Indonesia. Hal ini 

juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu 

                                                             
3 http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.

pdf diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul. 12.45 WIB  
4 Defenisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf
http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf
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perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan 

sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer 

internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, 

serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.5 

 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan 

Penyusunan Norma 

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman penyusunan norma 

dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan, adalah sebagai berikut: 

1. Asas Kedaulatan 

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian 

kerja sama dengan negara lain harus senantiasa 

memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap 

terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan mengesahkan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, 

kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.  

2. Asas Kesetaraan (egality rights) 

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling 

mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang 

sama. Melalui Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, kedua pihak 

memliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap 

                                                             
5 Connie Rahakundini Bakrie, Posisi Negara dan Postur TNI Ideal, prakata 

oleh Andi Widjajanto, MS., M.Sc, diakses pada books.google.co.id/books tanggal 

24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB. 
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hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam 

persetujuan.     

3. Asas Timbal Balik (reciprositas) 

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara 

terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan 

yang bersifat  positif maupun negatif. Asas ini memberikan 

peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian 

internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan 

cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya 

masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal 

pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang 

timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat 

positif. Dalam menyusun Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan berlaku ketentuan 

timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur. 

4. Asas Saling Menghormati (courtesy) 

Asas  yang mendasarkan bahwa suatu kerja sama harus 

saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. 

Melalui pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, maka hubungan 

hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak 

wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai 

negara berdaulat.   

5. Asas rebus sig stantibus 

Dengan menggunakan asas ini, kedua negara yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan 

untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun 

karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan 
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yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut. 

Dengan adanya ketentuan asas ini, maka Persetujuan 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama 

secara tertulis dalam bentuk protokol antara para pihak.  

6. Asas Iktikad Baik (bonafides) 

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan 

harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak 

agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa 

dirugikan. Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kegiatan 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, didasari iktikad baik 

yang diwujudkan dengan membangun kerja sama militer 

dan memperkukuh hubungan persahabatan di bidang 

pertahanan dan militer. Iktikad baik ini pada akhirnya 

akan membawa keuntungan bagi kedua negara.  

7. Asas Konsensualisme (pacta sun servanda) 

Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian 

menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang 

mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui 

pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan, maka kedua negara sepakat 

mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban 

yang menjadi akibat dari Persetujuan.  

8. Asas Kepastian Hukum 

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu 

persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam 

Undang-Undang. Persetujuan antara Pemerintah Republik 
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Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan setelah disahkan dalam Undang-

Undang maka Persetujuan ini menjadi produk hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik 

Indonesia dalam menjalankan isi Persetujuan.  

9. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan  

Bahwa pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, harus memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Republik 

Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.   

 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang 

ada, serta permasalahan yang dihadapi 

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (consent to be bound) 

pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang 

dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu 

perundingan untuk membentuk suatu perjanjian 

internasional. Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian 

internasional dilakukan melalui penandatanganan dan 

pengesahan. Pengesahan suatu perjanjian internasional 

tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang 

dilakukan badan yang berwenang di negaranya. Demikian pula 

kesepakatan untuk melaksanakan persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik 

Ukraina. Perjanjian yang telah ditandatangani memerlukan 

pengesahan dari kedua negara untuk dapat diterapkan.  

Hubungan antara Indonesia dan Ukraina memiliki sejarah 

yang cukup panjang, dimulai sejak tahun 1946, ketika delegasi 

Ukraina mengajukan “Indonesia Question” di PBB. Sebagai 
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anggota Dewan Keamanan PBB (1948-1949), Ukraina banyak 

memberikan bantuan moril dan diplomasi kepada Republik 

Indonesia terkait pembahasan perjuangan kemerdekaan 

Indonesia. Demikian juga Indonesia yang memberikan 

pengakuan kepada Ukraina sebagai negara yang berdaulat 

pada 28 Desember 1991. Kemudian, melalui Joint 

Communique di Moskow, 11 Juni 1992 hubungan diplomatik 

RI-Ukraina dibuka. Setelahnya, pada tahun 1994 Kedutaan 

Besar Republik Indonesia dibuka di Kyiv, Ukraina. Sedangkan, 

Kedutaan Besar Ukraina baru dibuka di Jakarta menjelang 

kunjungan Presiden Leonid Kuchma ke Indonesia pada 10-13 

April 1996. Secara umum hubungan bilateral kedua negara 

berkembang dengan baik yang ditandai dengan meningkatnya 

intensitas kunjungan maupun pertemuan pejabat tinggi kedua 

negara. 

Sejak terjadinya krisis politik tahun 2014, Ukraina 

dihadapkan pada konflik yang lebih besar dan melibatkan 

negara lain diantaranya isu aneksasi Krimea oleh Rusia dan 

Konflik di wilayah Ukraina Timur. Kedua isu tersebut telah 

mengundanga perhatian komunitas internasional dan dalam 

sejumlah kesempatan juga dibahas dalam sidang Majelis 

Umum dan Dewan Keamanan PBB. 

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, Indonesia secara konsisten 

mendukung penyelesaian konflik bersenjata di Ukraina dengan 

cara damai dan mengedepankan penghormatan terhadap 

hukum internasional. Salah satu bentuk nyata dukungan 

Indonesia terhadap kedaulatan Ukraina, yakni pernyataan 
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Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, pada 4 

Maret 2014, yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap 

kedaulatan Ukraina dan menyerukan kepada seluruh negara 

anggota PBB, terutama anggota tetap Dewan Keamanan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berperan aktif dalam 

menjaga perdamaian dunia dan penyelesaian krisis dimaksud 

sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Terkait isu Krimea, pada 27 Maret 2014 PBB telah 

membahas Rancangan Resolusi  bertajuk “Integritas Wilayah 

Ukraina”, yang disponsori oleh Kanada, Kosta Rika, Jerman, 

Lithuania, Polandia, Ukraina dan Amerika Serikat. Ranres ini 

kembali mengafirmasi komitmen SMU PBB atas “kedaulatan, 

kebebasan politik, persatuan dan integritas wilayah Ukraina, 

sesuai batas wilayah yang diakui secara internasional”. 

Resolusi Nomor 68/262 didukung 100 negara (termasuk 

Indonesia), sementara 11 menolak dan 58 abstain. Namun 

demikian, Resolusi ini tidak mengikat. Hingga saat ini sengketa 

wilayah Krimea masih terus berlanjut dan pertempuran di 

wilayah Ukraima Timur masih kerap terjadi disepanjang 

perbatasan wilayah konflik. Terkait dengan hal tersebut 

pembahasan di PBB mengenai solusi atas kedua konflik 

tersebut masih terus dilakukan. 

Ukraina sendiri merupakan negara di Eropa Timur yang 

memiliki industri pertahan yang sangat baik, terutama 

teknologi senjata meriam. Persetujuan kerja sama di bidang 

pertahanan tersebut ditawarkan oleh Pemerintah Republik 

Ukraina. Indonesia melihat ini adalah sebuah peluang 

mengingat industri pertahanan Indonesia juga sudah sangat 

maju sehingga hasil-hasil industri pertahanan Indonesia dapat 

ditawarkan kepada Ukraina misalkan Pesawat kecil yang 
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diproduksi oleh Indonesia cukup potensial akan dibutuhkan 

oleh Ukraina mengingat Korea juga memblei pesawat jenis 

tersebut dari Indonesia.  

Hubungan bilateral politik dan keamanan Republik 

Indonesia dan Republik Ukraina berjalan baik. Kunjungan 

sejumlah pejabat tinggi serta hubungan kerja sama antar 

lembaga kedua negara semakin mendekatkan hubungan kedua 

negara. Sejak dibangunnya hubungan diplomatik kedua 

negara, sejumlah kunjungan dan pertemuan pejabat tinggi 

kedua negara antara lain: 

1. Kunjungan Menteri Luar Negeri Ukraina ke Indonesia pada 

tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 1996. 

2. Kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada tanggal 10 

sampai dengan 13 April 1996. 

3. Kunjungan Menhankam Pangab ke Ukraina pada tanggal 7 

sampai dengan 10 Juli 1996. 

4. Kunjungan Delegasi Mabes TNI AD dalam rangka 

penjajakan kerja sama penyediaan Alutsista TNI AD pada 

bulan Juli 2011. 

5. Pertemuan Presiden Ukraina dengan Presiden Indonesia 

pada tanggal 27 Maret 2012, di sela-sela Seoul Nuclear 

Security Summit di Korea Selatan. 

6. Kunjungan KASAU ke Ukraina pada 27 Oktober 2016 dan 

melakukan kunjungan ke Pabrik Pesawat Antonov. 

7. Kunjungan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan ke 

Ukraina pada tanggal 17-19 Oktober 2016 ke perusahan 

alutsista Spetstechnoexport (di bawah Ukrboronprom)  

guna memperoleh paparan mengenai kendaraan tempur 

BMP 3F serta teknologi radar pengawasan (Radar 

Surveillance System) untuk TNI AL. 
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8. Kunjungan Irjen Kemhan RI ke Ukraina pada 10-11 

Agustus 2016 dalam rangka peninjauan pabrik pembuatan 

kendaraan tempur BTR di Kharkiv Morozov Machinde 

Building Design Bureau (KMBD).  

Sebelum penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan pada tahun 2016, kedua 

negara pernah menandatangani antara lain:  

1. Memorandum Saling Pengertian antara Departemen 

Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan 

Kementerian Pertahanan Republik Ukraina tentang Kerja 

Sama Bidang Peralatan Pertahanan, Logistik dan Bantuan 

Teknis (Memorandum of Understanding between the 

Department of Defence and Security of the Republic of 

Indonesia and the Ministry of Defence of Ukraine on 

Cooperation in the Field of Defence Equiptmnent Logistic and 

Technical Assistance)  

Berlaku sejak 8 Juli 1996. Tidak ada catatan kapan ada 

pemberitahuan tertulis dari pihak-pihak tentang 

perpanjangan MoU, maka MoU ini dianggap tidak berlaku 

sejak 8 Juli 2001. 

2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Cabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerjasama Eksplorasi 

dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai 

(Agreement beetwen the Government of the Republic of 

Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine in the 

Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) 

Berlaku tanggal 6 November 2008. Masa berlaku 10 tahun 

(Pasal 16 ayat (2) dan wajib secara otomatis diperpanjang 

untuk periode 10 tahun berikutnya. 
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Kunjungan sejumlah pejabat tinggi kedua negara  serta 

penandatangan perjanjian-perjanjian tersebut diatas, 

mendorong kerja sama bidang pertahanan dengan 

ditandatanganinya Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan merupakan salah satu pelembagaan 

kerja sama antara kedua negara yang akan membawa 

hubungan keduanya menjadi lebih erat, produktif, dan 

konstruktif.  

 

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang 

Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek 

Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban 

Keuangan Negara 

Persetujuan ini mengatur bidang kerja sama yang 

mencakup pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, 

termasuk Angkatan Bersenjata; pengembangan kerja sama 

militer teknis; pengembangan kerja sama dalam industri 

pertahanan dan logistik; kerja sama dalam pertahanan 

lingkup ilmiah-teknologi; pertukaran informasi di bidang 

pertahanan dan militer, pengembangan pendidikan dan 

pelatihan militer; meningkatkan kerja sama antara Angkatan 

Bersenjata Negara pihak dan bidang kerja sama lainnya yang 

disepakati. 

Lebih lanjut, dampak dari pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, antara lain:  

1. Dampak Politik 

Pengesahan persetujuan ini akan berimplikasi positif 

terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan 
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dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara 

sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan 

kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi 

pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam 

persetujuan ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan 

bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perjanjian ini tidak 

akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan 

politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam 

pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam 

negeri masing-masing termasuk di dalamnya urusan politik 

kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik 

kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja 

sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak 

dapat mengakhiri persetujuan ini melalui pemberitahuan 

tertulis. 

2. Dampak Hukum 

Penyelesaian perselisihan yang timbul antara Para 

Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan 

ini akan diselesaikan melalui negoisasasi bilateral dan 

konsultasi antara para Pihak dan melalui jalur diplomatik 

jalur diplomatik. Dari aspek hukum, persetujuan ini tidak 

berimplikasi negatif karena segala perselisihan yang terjadi 

akan diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik 

hanya kedua negara. 

Dari aspek teknis hukum lainnya, persetujuan ini 

memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi 

teknis yang dapat berisi hak kekayaan intelektual. Untuk 

menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak 

kekayaan intelektual maka kedua negara telah 
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menyepakati untuk saling menghormati kekayaan 

intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional 

masing-masing. Selain itu, kekayaan intelektual yang 

dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama 

akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan. 

3. Dampak Pertahanan Keamanan 

Persetujuan ini hanya akan melakukan kegiatan yang 

menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan 

risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua 

negara telah bersepakat bertanggung jawab dan 

berkomitmen untuk pengaturan keamanan dan 

perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara. 

Dampak pertahanan keamanan yang lain dapat 

meningkatkan kemampuan industri pertahanan melalui 

skema pemenuhan modernisasi Alutsista yang di dalamnya 

mempersyaratkan salah satunya tentang Transfer of 

Technology (TOT).  Selain hal tersebut bahwa kedua negara 

akan terlibat secara legal untuk mempersiapkan, 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

terlaksanakanya aktifitas dan interaksi kerjasama 

pertahanan secara lebih luas.     

4. Dampak Sumber Daya Manusia (SDM) 

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah 

pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan 

profesional, kunjungan, dan penelitian bersama termasuk 

pertukaran para ahli, teknisi, dan pelatih untuk 

kepentingan pertahanan. Pertukaran personil ini 

diharapkan terjadi transfer of knowledge sehingga dapat 

meningkatkan kapasitas personil pertahanan yang dimiliki 

kedua negara. 
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5. Implikasi Terhadap Beban Keuangan Negara 

Menurut Pasal 6 Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, masing-masing 

pihak akan menanggung biaya mereka sendiri yang timbul 

dari kerjasama berdasarkan persetujuan tersebut, kecuali 

disepakati lain oleh para pihak.  

Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat 

pelaksanaan kerja sama. Adapun biaya tersebut antara lain 

apabila terjadi kunjungan antar negara, maka biaya 

transpor dan akomodasi selama kunjungan akan 

ditanggung oleh negara pengunjung. Selain itu, terkait 

dengan kerja sama pertukaran personil untuk pendidikan 

pelatihan profesional, biaya transport, akomodasi, dan 

biaya hidup lainnya selama di negara yang dituju akan 

menjadi beban tanggungan dari negara pengirim. Terhadap 

biaya tersebut, selama ini telah dianggarkan dalam 

pembiayaan di Kementerian Pertahanan atau di TNI. Oleh 

karena itu, persetujuan tidak berakibat pada adanya 

beban keuangan yang baru. Anggaran tersebut sudah 

masuk dalam perencanaan anggaran Kementerian 

Pertahanan. Kunjungan pada Tahun 2016 dilakukan 

setelah ditandatangani perjanjian. Kunjungan tersebut 

dilaksanakan untuk melihat beberapa hal yang 

dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai 

dengan kesepakatan dalam perjanjian ini.   
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pembentukan norma:  

1. Undang-Undang Nomor  37 Tahun 1999 tentang Hubungan 

Luar Negeri   

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang 

menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan 

oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-

lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, 

organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau 

warga negara Indonesia. Hubungan luar negeri Indonesia 

didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 

Garis-garis Besar Haluan Negara yang diselenggarakan sesuai 

dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan 

nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Politik luar 

negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif demi 

kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi 

yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan 

reaktif, tetapi juga teguh dalam prinsip dan pendirian, serta 

rasional dan luwes. 

Penyelenggaraan hubungan luar negeri merupakan 

kewenangan Presiden namun kewenangan tersebut dapat 

dilimpahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar 

negeri atau pejabat negara lainnya, pejabat pemerintah, atau 

orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di 

bidang tertentu. 
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Salah satu bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan 

oleh Indonesia adalah membuat perjanjian internasional. 

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan 

sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan 

dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia 

dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau 

subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak 

dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang 

bersifat hukum publik.  

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik 

kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, 

yang akan membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu 

melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.  

Selanjutnya, apabila pejabat lembaga pemerintah baik 

kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, 

akan melakukan penandatanganan perjanjian internasional 

yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 

pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek 

hukum internasional lainnya, harus terlebih dahulu mendapat 

surat kuasa dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar 

negeri. 

Ketentuan ini mensyaratkan keharusan bagi pejabat selain 

Menteri Luar Negeri untuk melakukan koordinasi dan 

konsultasi sebelum membuat perjanjian internasional dan 

keharusan untuk memperoleh surat kuasa sebelum 

menandatangani perjanjian internasional dengan negara lain. 
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Dengan demikian saat membuat dan menandatangani 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan, Menteri Pertahanan yang mewakili Pemerintah 

Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan koordinasi dan 

konsultasi serta memperoleh surat kuasa dari Menteri Luar 

Negeri. 

 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional 

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk 

dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional 

yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 

kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional 

mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek 

pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.  

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah 

Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan 

satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek 

hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para 

pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut 

dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada ayat (2) bahwa, 

dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah 

Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional 

dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling 

menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional 

maupun hukum internasional yang berlaku. Ini menunjukan 
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Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang 

dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan 

satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan 

melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral 

maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama 

dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan 

berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman 

pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum 

nasional negara sendiri. 

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional, akan dilakukan jika 

pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang 

ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Adapun 

dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan, pada Pasal 9 dinyatakan bahwa para pihak saling 

memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, 

mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan 

domestik masing-masing bagi berlakunya persetujuan ini. 

Persetujuan ini mulai berlaku untuk jangka waktu lima tahun 

dan secara otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun 

berikutnya kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan 

memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran 

diplomatik kepada pihak lain.Dengan demikian, Pemerintah 

Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan 

berdasarkan Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional, bagi berlakunya persetujuan tersebut 

yaitu dengan pengesahan. 
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Bagi Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dapat 

dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan 

perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang 

apabila berkenaan dengan:  

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan 

negara;  

b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara 

Republik Indonesia; 

c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;  

d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;  

e. pembentukan kaidah hukum baru;  

f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. 

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, harus 

dilakukan dengan Undang-Undang karena materinya 

berkenaan dengan pertahanan negara. 

 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam 

menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip 

demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, 

lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum 

internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup 
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berdampingan secara damai. Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian 

internasional yang diatur dalam hukum internasional yang 

dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam persetujuan 

ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan 

kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat 

berdasarkan prinsip kesetaraan hak, kepentingan bersama, 

dan penghormatan penuh kedaulatan. 

 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional 

Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional 

sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan 

prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, 

ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum 

internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan 

anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan 

akuntabel. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja 

Sama dalam Bidang Pertahanan melalui Undang-Undang 

menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di 

bidang pertahanan. Hal ini mengingat bidang kerja sama 

tersebut meliputi pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, 

termasuk Angkatan Bersenjata; pengembangan kerja sama 

militer teknis; pengembangan kerja sama dalam industri 

pertahanan dan logistik; kerja sama dalam pertahanan 
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lingkup ilmiah-teknologi; pertukaran informasi di bidang 

pertahanan dan militer, pengembangan pendidikan dan 

pelatihan militer; meningkatkan kerja sama antara Angkatan 

Bersenjata Negara pihak dan bidang kerja sama lainnya yang 

disepakati. Lebih khusus lagi, untuk meningkatkan 

profesionalisme prajurit angkatan bersenjata. Hal tersebut 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.   

 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 

Pertahanan 

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 

Republik Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang 

Pertahanan adalah kerja sama dalam ilmu pengetahuan, kerja 

sama militer-teknis, serta teknologi dalam industri pertahanan.  

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri 

atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta 

baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan 

alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan 

untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan 

dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Pelaksanaan  kerja sama dalam Persetujuan ini sejalan 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam  Pasal 48 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 

Pertahanan, dimana ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan 

Industri Pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama 
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luar negeri. Di sisi lain, ruang lingkup kerja sama luar negeri 

dimaksud juga mempunyai arah sebagaimana dimanatkan 

dalam Undang-Undang tersebut yaitu percepatan peningkatan 

penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna 

menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan 

keamanan.. 

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, 

khususnya dengan Pemerintah Republik Ukraina, Kementerian 

Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri 

Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri 

Pertahanan yang juga menjabat Ex-officio Ketua KKIP. Tidak 

hanya itu, tetapi juga menjajaki kemungkinan kerja sama 

dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta 

melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja 

sama dengan negara lain. 

 

6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Hak 

Kekayaan Intelektual 

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan adalah kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam industri pertahanan, maka perlu diperhatikan 

kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau 

pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan 

intelektual milik negara para pihak dan/atau perorangan atau 

badan hukum. 

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya 

jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual 

dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya 
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jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 

negara masing-masing. 

Berikut peraturan perundang-undangan terkait dengan 

pengaturan hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan kerja sama: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta merupakan hak eksklusif 

yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi 

untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi 

tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain 

untuk melaksanakannya. 

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau 

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau 

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia tidak 

akan bisa maju tanpa adanya kerja sama dan bantuan dari 

bangsa lain. Namun, Indonesia sebagai negara yang berdaulat 

juga memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatannya 

sebagai bangsa yang merdeka sehingga tidak akan diganggu 

oleh negara lain dalam pergaulan internasional, serta menjaga 

rakyatnya dari ancaman dalam berbagai bentuk. 

Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang 

adil dan beradab” menegaskan bahwa negara harus 

mengembangkan sikap saling “tepa selira”, saling meringankan 

beban, saling membantu, baik dalam kehidupan bernegara 

maupun masyarakat internasional. Dalam kehidupan 

masyarakat internasional ini diwujudkan dengan sikap saling 

menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 

Pengamalan sikap dalam bekerja sama dengan bangsa lain 

dalam mengamalkan keberadaban bangsa sejalan juga dengan 

butir Pancasila Sila Ketiga dalam memelihara ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial dan memajukan pergaulan demi persatuan dan 

kesatuan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Negara 

Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 antara lain 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka 
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Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 

bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan 

dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian 

internasional.  

Pelaksanaan persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina didasarkan pada asas 

kesamaan derajat, saling menghormati, saling 

menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam 

negeri masing-masing. Dalam kehidupan bernegara aspek 

pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam 

menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan 

mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri 

dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi 

suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan 

demikian, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk 

meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada 

melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. 

 

B. Landasan Sosiologis 

Selama ini hubungan baik antara Pemerintah Republik 

Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina telah terjalin 

dengan baik. Hubungan diplomatik antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ukraina dimulai 

pada tahun 1946, ketika delegasi Ukraina mengajukan 

"Masalah Indonesia" (Indonesia Question) di PBB. Sebagai 

anggota Dewan Keamanan PBB (1948-1949), Ukraina banyak 

memberikan bantuan moril dan diplomasi kepada Republik 

Indonesia terkait pembahasan perjuangan kemerdekaan 

Indonesia "Masalah Indonesia" di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Indonesia memberikan pengakuan kepada Ukraina sebagai 
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negara yang berdaulat pada 28 Desember 1991 dan jalinan 

hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 11 Juni 

1992. 

Mendasarkan adanya hubungan baik tersebut, Pemerintah 

Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang 

pertahanan dengan Pemerintah Republik Ukraina dengan 

menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government 

of the Republic of Indonesia and the Government of the Cabinet 

of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) di 

Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016. Pemerintah Republik 

Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Ryamizard 

Ryacudu dan Kabinet Menteri Ukraina diwakili oleh Menteri 

Luar Negeri Pavlo Klimkin.  

Pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan kedua 

negara merupakan bentuk pelaksanaan komitmen Pemerintah 

Republik Indonesia untuk mengikatkan diri dalam kerja sama 

dalam bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik 

Ukraina. Pengesahan persetujuan ini akan menjadi pondasi 

bagi implementasi kerja sama pertahanan kedua pihak agar 

lebih erat, produktif, dan konstruktif.  

 

C. Landasan Yuridis 

Semenjak ditandatanganinya Perjanjian kerja sama dalam 

bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Ukraina 

pada tanggal 5 Agustus 2016, Indonesia belum menyelesaikan 

prosedur internal untuk melakukan pengesahan terhadap 

perjanjian tersebut. Sementara  Pemerintah Republik Ukraina 

telah melakukan pengesahan terhadap persetujuan tersebut, 
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berdasarkan informasi Nota Diplomatik dari Kementerian Luar 

Negeri Ukraina Nomor: 72/23-612/1-611 tanggal 15 Maret 

2017 yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri. Perjanjian 

yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan 

negara lain, termasuk dengan Pemerintah Republik Ukraina 

didasarkan pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan 

ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional. 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 mengatur bahwa 

pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik 

Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian 

internasional tersebut. Dalam Pasal 9 angka 1 perjanjian 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan, 

disebutkan bahwa “persetujuan ini mulai berlaku pada 

penerimaan pemberitahuan tertulis  terakhir melalui saluran 

diplomatik setelah pemenuhan persyaratan berdasarkan 

prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka 

pemberlakuaan Persetujuan ini”. Norma perjanjian tersebut 

merupakan dasar perlunya dilakukan pengesahan 

berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang tersebut. 

Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa 

pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang 

dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya 

berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, 

dan keamanan negara. Oleh karena itulah, pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
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Kabinet Menteri Ukraina dalam bidang Pertahanan harus 

dilakukan dengan Undang-Undang.  
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BAB V 

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN  

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 

 

A. Sasaran 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja sama 

dalam Bidang Pertahanan memberikan kepastian hukum 

kepada negara untuk melaksanakan persetujuan.  

 

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan  

1. Arah Pengaturan  

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam 

melaksanakan perjanjian, maka mengenai Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri 

Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 

harus disahkan dengan Undang-Undang. 

2. Jangkauan Pengaturan  

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja sama 

dalam Bidang Pertahanan ditindaklanjuti dengan 

pertukaran dokumen dalam rangka memenuhi persyaratan 

prosedur internal untuk yang diperlukan untuk 

memberlakukan perjanjian ini dengan Republik Ukraina 

agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melaksanakan 

kerja sama di bidang pertahanan dengan Republik Ukraina 

misalnya  peningkatan SDM, peningkatan alutsista, 

peningkatan kerja sama dalam informasi, dan kerja sama 

lain sesuai dengan isi perjanjian.  
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C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan 

Pokok pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina 

tentang Kerja sama dalam Bidang Pertahanan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengesahkan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang 

Kerja sama dalam Bidang Pertahanan dan menyatakan 

salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari undang-undang, yang isinya adalah: 

a. Ruang lingkup kerja sama antara lain, 

1) Pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk 

Angkatan Bersenjata; 

2) Pengembangan kerja sama militer-teknis; 

3) Pengembangan kerja sama dalam industri 

pertahanan dan logistik; 

4) Kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-

teknologi; 

5) Pertukaran informasi di bidang pertahanan dan 

militer; 

6) Pengembangan pendidikan dan pelatihan militer; 

7) Meningkatkan kerjasama antara Angkatan 

Bersenjata Negara Pihak; 

8) Bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh 

Para Pihak. 

b. Pengembangan kerja sama militer-teknis, serta industri 

pertahanan 

1) Pengadaan persenjataan dan produk militer dalam 

kerangka proyek umum dan produksi; 
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2) Persediaan atau persenjataan, peralatan militer dan 

produk lainnya dari penggunaan militer-teknis; 

3) pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi 

persenjataan, peralatan militer dan memberikan 

jasa lainnya di bidang militer-teknis; 

4) penjualan lisensi pada produksi persenjataan dan 

peralatan militer, memberikan dukungan teknis 

dalam produksi; 

5) penelitian dan pengembangan umum karya-karya di 

bidang militer-teknis dan saling tukar hasil dari 

karya tersebut; 

6) pertukaran pengalaman dan informasi tentang 

standardisasi, kodifikasi, kontrol kualitas produk 

militer dalam rangka memenuhi program bersama 

kerjasamamiliter-teknis; 

7) mengembangkan program-program yang tepat, 

penelitian bersama, produksi bersama dan 

pemasaran bersama peralatan pertahanan melalui 

antara lain transfer teknologi. 

c. Kerahasiaan informasi 

Pelindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi 

rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam 

kerangka Persetujuan ini akan dilaksanakan dan dijaga 

sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian 

internasional yang dibuat oleh Para Pihak. Selanjutnya 

Para Pihak tidak boleh menyingkap,  melepas atau 

mentransfer informasi rahasia atau bahan dalam 

rangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga tanpa 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 
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d. Hak Kekayaan Intelektual 

Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah 

dan pengalihan hak kekayaan intelektual ditransfer, 

ditukar, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini 

sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan 

peraturan negara mereka serta perjanjian internasional 

yang negaranya merupakan negara pihak. Pelindungan 

dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk 

perlindungan hak-hak sah pihak ketiga, serta 

pertimbangan bagian yang seimbang dari kepemilikan 

berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak,  

akan diatur melalui pengaturan tertulis yang terpisah 

oleh Para Pihak mengenai bidang khusus dari kerja 

sama. 

e. Otoritas Berwenang 

Otoritas berwenang dalam persetujuan ini bahwa untuk 

Pemerintah Republik Indonesia-Kementerian 

Pertahanan Indonesia dan untuk Kabinet Menteri 

Ukraina-Kementerian Pertahanan Ukraina. Selanjutnya 

untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Otoritas 

berwenang dari Para Pihak dapat mengatur pertemuan 

rutin setiap saat dianggap perlu untuk memantau dan 

meninjau pelaksanaan Pasal 2 Persetujuan ini. 

f. Pengaturan Keuangan 

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak 

harus menanggung biaya sendiri dalam pelaksanaan 

Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran. 

g. Penyelesaian Perselisihan 

Setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak 

mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini 
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akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan 

Konsultasi antara Para Pihak dan, jika perlu, melalui 

saluran diplomatik. 

h. Amandemen 

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan 

kesepakatan bersama Para Pihak dan harus dalam 

bentuk Protokol terpisah sebagai bagian integral dari 

Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada 

penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari 

pemenuhan prosedur internal yang diperlukan oleh 

Para Pihak. 

i. Perbelakuan dan Pengakhiran 

Persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan 

pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran 

diplomatik setelah pemenuhan persyaratan 

berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang 

diperlukan dalam rangka pemberlakuaan Persetujuan 

ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima 

tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode 

lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah satu 

Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 

melalui saluran diplomatik kepada Pihak lain dalam 

waktu sedikitnya 90 hari sebelum keinginannya 

mengakhiri Persetujuan ini. 

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi 

pelaksanaan dari pengaturan, program, dan proyek 

yang telah disepakati sebelumnya dalam kerangka 

Persetujuan ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh 

Para Pihak. 
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2. menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan 

pengundangan dan penempatan dalam lembaran negara 

sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-

undangan. 

Pemberlakuan undang-undang ditetapkan berdasarkan 

perjanjian, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 

pertukaran dokumen ratifikasi dari Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina. 
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BAB VI 

  PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Dalam rangka memenuhi dan memodernisasi kebutuhan 

alutsista dan pengembangan SDM, pemerintah memandang 

perlunya kerja sama dengan negara lain (kerja sama 

internasional), termasuk kerja sama pemerintah Republik 

Indonesia dengan pemerintah Republik Ukraina. Kerja sama 

ini didasarkan karena Republik Ukraina merupakan negara 

mitra penting bagi pemerintah Republik Indonesia di Eropa 

Timur yang memiliki sejumlah keunggulan di bidang 

alutsista.  

2. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam bidang Pertahanan harus segera dilakukan mengingat 

Indonesia telah menandatangani perjanjian pada tanggal 15 

Agustus 2016. Perjanjian tersebut memberikan syarat bagi 

Indonesia maupun Republik Ukraina sebagai negara pihak 

untuk mengesahkan perjanjian dimaksud berdasarkan 

hukum nasional negara masing-masing. Indonesia 

melakukan pengesahan dengan Undang-Undang disebabkan 

materi muatan perjanjian tersebut berkenaan dengan 

masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara serta 

dilandasi dengan iktikad baik Republik Indonesia untuk 

menerapkan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam bidang Pertahanan. 

3. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia turut serta 

dalam pergaulan internasional dengan menjalin kerja sama 
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baik secara bilateral maupun multilateral dengan tetap 

mengedepankan tujuan negara yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang 

pada akhirnya berdampak pada upaya peningkatan 

kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap ancaman 

sebagai syarat mutlak bagi bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. Pelaksanaan kerja sama 

di bidang pertahanan dengan Republik Ukraina dilakukan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan 

negara. Negara tersebut juga dipilih, karena memiliki potensi 

yang cukup menjanjikan bagi pengembangan industri 

pertahanan Indonesia dan didasarkan pula atas hubungan 

interdependensi kedua negara. Secara yuridis, pengesahan 

persetujuan bidang pertahanan tersebut perlu disahkan 

dengan Undang-Undang agar terwujud kepastian hukum 

dalam mengimplementasikan persetujuan.     

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rancangan undang-

undang adalah memberikan kepastian hukum bagi negara 

untuk melaksanakan persetujuan yang telah disepakati.  

Arah dan jangkauan pengaturannya adalah mengesahkan 

perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana 

dengan undang-undang yang ditindaklanjuti dengan 

pertukaran nota diplomatik sehingga dapat menentukan 

waktu mulai diberlakukannya perjanjian yang menjadi 

landasan hukum bagi Kementerian Pertahanan maupun 

Industri Pertahanan untuk melaksanakan kerja sama di 

bidang pertahanan dengan Republik Ukraina.  
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Ruang lingkup materi muatan dalam rancangan undang-

undang adalah pengesahan perjanjian dalam bentuk 

undang-undang dan perintah pengundangan serta 

penetapan masa mulai berlaku undang-undang 

 

B. Saran 

1. Perlu dipersiapkan langkah strategis dan koordinasi dalam 

rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama 

dalam Bidang Pertahanan.  

2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan 

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang 

Pertahanan dapat diprioritaskan pembahasannya di Tahun 

2019. 
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