
 

 



VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum  

https://uia.e-journal.id/veritas/ 

11  

Efridani Lubis, Mulyono: Telaah Yuridis Kedudukan Negara Dalam Hubungan Dagang Internasional 

 

VERITAS VOL 6  NO 1 TAHUN 2020 

P-ISSN 2407-2494/E-ISSN:2655-979X Naskah 
dikirim: 

07/01/2020 

Naskah 
direview: 

16/03/2020 

Naskah 
diterbitkan: 
31/03/2020 

DOI 10.34005/veritas.v6i1.589 

 

TELAAH YURIDIS KEDUDUKAN NEGARA DALAM HUBUNGAN 

DAGANG INTERNASIONAL  

(Acta Iuri Imperii vs. Acta Iuri Gestionis)  

Efridani Lubis 1, Mulyono2 

1 Universitas Islam As-Syafi’iyah  
2
 Universitas Islam As-Syafi’iyah  

E-mail: 1 efridani@yahoo.com  

Abstract 

States that are sovereign in international relations are recognized as having full jurisdiction that 

cannot be intervened by any state or foreign power. Sovereignity is the basic capital, the main 

principle, and the code of ethics that forms the basis of relations between countries in international 

relations. Initially, state sovereignty is defined as absolute sovereignty that is immune to any foreign 

power based on the principles of regional sovereignty, reciprocity, and equality between sovereign 

states. Therefore, no country can judge a country's actions even if they are carried out in the territory 

of another country (par in parem non habet jurisdictionem). Therefore, every problem that arises 

between countries is not done through the application of coercive law, but is resolved through 

diplomatic channels. This attitude is an expression of equality between sovereign states that is 

included in the 'undisputed principle of customary international law' category. 

Keywords: Customary international law; reciprocity; Iuri Imperii-Iuri Gestionis 

Abstrak 

Negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional diakui memiliki jurisdiksi penuh yang 

tidak bisa diintervensi oleh negara atau kekuatan asing manapun. Kedaulatan (sovereignity) 

merupakan modal dasar, prinsip utama, dan kode etik yang menjadi dasar hubungan antar negara 

dalam pergaulan internasional. Pada awalnya, kedaulatan negara dimaknai sebagai kedaulatan absolut 

yang kebal terhadap kekuasaan asing manapun berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah, resiprositas, 

dan kesetaraan antar negara berdaulat. Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun dapat menghakimi 

tindakan suatu negara sekalipun tindakan itu dilakukan di wilayah teritorial negara lain (par in parem 

non habet jurisdictionem). Karena itu, setiap permasalahan yang timbul antar negara tersebut tidak 

dilakukan melalui penerapan hukum yang memaksa, melainkan diselesaikan melalui jalur diplomatik. 

Sikap ini merupakan wujud kesetaraan antar negara berdaulat yang termasuk kategori ‘undisputed 

principle of customary international law’. 

Kata Kunci: Kedudukan Negara, Iuri Empiri, Iuri Gestionis. 

https://uia.e-journal.id/veritas/about


VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum  

https://uia.e-journal.id/veritas/ 

12  

Efridani Lubis, Mulyono: Telaah Yuridis Kedudukan Negara Dalam Hubungan Dagang Internasional 

 

I. Pendahuluan 

Negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional diakui memiliki jurisdiksi penuh 

yang tidak bisa diintervensi oleh negara atau kekuatan asing manapun. Kedaulatan 

(sovereignity) merupakan modal dasar, prinsip utama, dan kode etik yang menjadi dasar 

hubungan antar negara dalam pergaulan internasional. Pada awalnya, kedaulatan negara 

dimaknai sebagai kedaulatan absolut yang kebal terhadap kekuasaan asing manapun 

berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah, resiprositas, dan kesetaraan antar negara berdaulat. 

Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun dapat menghakimi tindakan suatu negara sekalipun 

tindakan itu dilakukan di wilayah teritorial negara lain (par in parem non habet 

jurisdictionem). Karena itu, setiap permasalahan yang timbul antar negara tersebut tidak 

dilakukan melalui penerapan hukum yang memaksa, melainkan diselesaikan melalui jalur 

diplomatik(Griffith, 2005:838).Sikap ini merupakan wujud kesetaraan antar negara berdaulat 

yang termasuk kategori ‘undisputed principle of customary internationallaw’1. 

Namun setelah Perang Dunia II usai yang disusul dengan pertumbuhan ekonomi yang 

pesat dimana negara dan perusahaan negara mengambil peranan aktif dalam kegiatan 

ekonomi modern, prinsip kaudalatan tersebut dinilai tidak adil dalam hubungan dagang biasa 

serta bersifat counter productive bagi sektor swasta yang tidak memiliki kekebalan yang 

sama. Pada fase ini, sesungguhnya hubungan dimaksud adalah makin banyaknya perusahaan 

swasta negara maju yang menjalankan hubungan dagang dengan negara atau perusahaan 

negara dari negara berkembang atau negara miskin sebagaimana tergambar pada Tabel 1. 

                                                             
1Lihat Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States, Chap.5  
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Tabel 1: Perbandinga Ekspor Negara Industri dengan Negara Berkembang (dalam persen) 

 Ekspor Negara Industri 1955-2006        

 

 

Ekspor Negara Berkembang 1983-2006 

 

Sumber:GATT, WTO, 2008 

Pertumbuhan ekonomi dunia yang demikian pesat tidak lepas dari peran negara-negara 

yang melihat sektor ekonomi sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara yang 

menghadapi banyak masalah serius sesudah PD II. Negara-negara industri yang menyadari 

pentingnya mekanisme pasar yang lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, 

mulai bernegosiasi dengan sesama negara industri untuk membahas kebijakan ekonomi yang 

lebih kondusif bagi masing-masing negara. Rangkaian negosiasi yang membentuk sistem 

ekonomi internasional saat ini dimulai dari Bretton Woods sampai dengan WTO. Dalam 

rangkaian negosiasi ini, peran negara dalam menentukan sistem pengaturan, kelembagaan, 
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dan prosedur yang mengatur sistem moneter dan perdagangan internasional sangat vital. 

Pembentukan IMF, World Bank, GATT dan WTO hanya terjadi manakala negara atau 

pemerintah negara-negara dunia setuju dan mau menandatangani pembentukan lembaga-

lembaga tersebut, yang berdampak pada terbentuknya sistem perekonomian dunia tunggal 

yang kemudian dikenal sebagai globalisasi. 

Peran dan intervensi negara dalam sistem ekonomi liberal memang dibutuhkan untuk 

menentukan kebijakan publik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan. Penganut paham ekonomi neo klasik memandang pasar berperan sebagai 

pengalokasian sumber daya dan menetapkan harga. Oleh karena itu, pasar yang efektif ialah 

pasar yang memungkinkan produksi dan distribusi barang dan jasa yang paling efisien; 

sehingga muncullah budaya kompetisi diantara para pelaku pasar. Menggunakan pendekatan 

Comparative Advantage Theory Adam Smith, maka setiap negara akan mendapatkan 

keuntungan dari sistem pasar demikian jika ia berkonsentrasi dan memproduksi barang dan 

jasa yang paling cocok dan paling menguntungkan bagi negara tersebut2. Namun sistem 

kompetisi ini memiliki bahaya yang bisa merugikan kepentingan publik ketika para produsen 

yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk kepentingan publik pun 

dipaksa untuk memenuhi aturan main kompetisi tersebut. Kemungkinan besar produsen 

demikian akan tersisih dari permainan dan harga barang dan jasa untuk kepentingan publik 

pada akhirnya akan fluktuatif mengikuti dinamika pasar dan pada akhirnya tidak terjangkau 

oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, sebagian ekonom dari aliran 

ini memandang perlu jika Pemerintah bisa melakukan intervensi ketika kepentingan publik 

tersebut harus dilindungi; namun secara terbatas untuk ‘pure public goods’ seperti 

infrastruktur fisik, kemanan nasional, pendidikan, dan stabilitas ekonomi makro. Namun 

sebagian ekonom lainnya justru memandang intervensi Pemerintah demikian berbahaya 

terhadap kebebasan pasar yang menjadi tolok ukur keadaan sesungguhnya pasar sehingga 

permainan bisa berjalan adil. Peran Pemerintah menurut mereka adalah untuk melindungi 

kebebasan tersebut melalui menjaga keteraturan dan ketertiban (law and order), menegakkan 

hak-hak para pihak dalam kontrak dagang, dan mendorong pasar yang kompetitif.3 

                                                             
2Kalimat aslinya: concentrated and producing products and services to which it is best suited. Ajaran ini 

dituangkan Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776, sebagai ungkapan 

pemikirannya dan strategi mencapai kesejahteraan bangsa. 
3Lihat penjelasan menarik dari Holroyd dalam meletakkan argumentasi perlu tidaknya Pemerintah 

intervensi pada hubungan dagang untuk kepentingan umum dalam bukunya Government, International Trade 

and Laissez-Faire Capitalism, 2002: 15-18. 
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Pemikiran kritis terhadap peran negara dalam ekonomi internasional meliputi pula 

pemikiran tentang bagaimana negara menerapkan prinsip kedaulatannya dalam pasar 

sehingga pasar tetap berbasiskan permintaan pasar yang sesungguhnya.Pemikiran tentang 

perlunya pembatasan kedaulatan negara telah mulai timbul ketika seorang pedagang Amerika 

(Underhill) mengajukan gugatan kepada Jenderal Manuel Hernandez yang mengambil 

pemerintahan Venezuela pada tahun 1897. Semula Underhill diminta menyediakan sistem 

perairan (waterworks) oleh pemerintahan Venezuela terdahulu. Ketika Hernandez mengambil 

alih pemerintahan tersebut, ia tetap memaksa Underhill untuk melanjutkan pekerjaannya; 

sementara Underhill tidak berniat lagi tinggal di negara tersebut dan berniat kembali ke 

Amerika. Untuk itu, Underhill telah berkali-kali mengajukan permohonan ijin ke luar negara, 

namun permintaan ini berkali-kali pula ditolak. Namun karena satu dan hal, pada akhirnya 

Hernandez mengijinkan Underhill kembali ke Amerika. Ketika Underhill telah kembali ke 

Amerika ia mengajukan gugatan kepada Hernandez di pengadilan Amerika menuntut ganti 

rugi selama ia ‘ditahan’ di Venezuela. Dalam pertimbangannya, pengadilan Amerika 

menyatakan bahwa Hernandez telah bertindak secara resmi sebagai komandan militer yang 

berarti pula sebagai bagian dari tindakan pemerintah Venezuela. Dalam putusannya, 

pengadilan Amerika menolak gugatan Underhill karena ‘every sovereign state is bound to 

respect the independence of every other sovereign state, and the courts of one country will 

not sit in judgement on the acts of the government of another, done within its own territory’.4 

Titik balik pemikiran terhadap pelaksanaan kedaulatan negara terjadi seiring dengan 

maraknya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika di beberapa negara. Pada kasus 

nasionalisasi pertama pada tahun 1964 (Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino) dimana 

beberapa investor Amerika yang menanamkan modalnya pada perkebunan gula di Kuba 

mengajukan gugatan di pengadilan Amerika menuntut ganti rugi karena nasionalisasi 

perkebunan gula oleh pemerintah Kuba tersebut tanpa kompensasi; pengadilan tetap pada 

pendiriannya tentang tidak berwenangnya pengadilan Amerika menilai tindakan pemerintah 

negara lain karena prinsip kedaultan.5 

Menyusul beberapa kasus nasionalisasi yang dilakukan oleh negara lain yang 

berdampak pada kerugian investor Amerika, Kongres Amerika mengesahkan 22 U.S.C. § 

2370yang dikenal dengan Hickenlooper Amandment yang memungkinkan pengadilan 

Amerika tidak menerapkan Act of State Doctrine yang menyatakan bahwa pengadilan 

                                                             
4Lihat Underhill v. Hernandez, 168 U.S. 250, 252 (1897). 
5Lihat Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398 (1964) 
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Amerika tidak berwenang mengadili tindakan negara asing. Dengan putusan Kongres ini, 

pengecualian penerapan Act of State Doctrine dimungkinkan jika Pemerintah memohon 

pengadilan mempertimbangkan penerapan doktrin Act of State karena kepentingan kebijakan 

luar negeri Amerika6.Inisiasi Hickenlooper kemudian menjadi the Foreign Sovereign 

Immunities Act of 1976. Undang-Undang serupa juga disahkan di Inggris dua tahun 

kemudiandengan the State Immunity Act of 1978. 

Sifat membatasi imunitas kedaulatan asing, terutama terkait dengan kegiatan 

perdagangan, mengarahkan diskusi dan mengidentifikasi peran negara sebagai badan publik 

dan peran negara sebagai badan perdata. Saat ini diskusi tersebut mengarah pada sikap bahwa 

tindakan publik negara (acta jure imperii) memiliki imunitas dari jurisdiksi negara manapun 

berdasarkan konsep kedaulatan; sementara tindakan perdata negara (acta jure gestionis) 

termasuk perdagangan tidaklah kebal terhadap jurisdiksi hukum yang menganggap bahwa 

telah terjadi pelanggaran oleh negara dalam kapasitasnya sebagai badan perdata (McNamara, 

2006). 

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu ditelaah dan dicermati evolusi dalam doktrin 

hukum internasional serta elaborasi argumentasi hukum yang tepat mengenai pembatasan 

doktrin imunitas negara yang merupakan wujud pelaksanaan dari konsep kedaulatan negara. 

II. Pembahasan 

A. Tinjauan Historis Posisi Negara dalam Hukum Internasional   

Sebelum membahas argumentasi hukum mengenai tindakan perdata negara, terlebih 

dahulu akan dipahami posisi negara dalam hubungannya dengan masyarakat Internasional 

baik antar sesama negara maupun dengan individu-individu warga negara asing. Penjelasan 

ini diperlukan untuk mengidentifikasi pemikiran dan rasional tindakan negara dimaksud 

sehingga nantinya dapat ditarik suatu indikator umum untuk menerangkan posisi negara 

tersebut dalam tindakan-tindakannya. 

Pada awal terbentuknya hukum internasional publik terkait dengan keperluan untuk 

menetapkan batas wilayah suatu kekuasaan (negara) dengan kekuasaan (negara) lain seperti 

yang dilakukan Lagash dan Umma 2100 SM, yang kemudian berkembang menjadi perjanjian 

untuk menjaga ‘perdamaian abadi dan persaudaraan’ seperti yang dilakukan oleh Ramses II 

                                                             
6Tepatnya bunyi ketentuan tersebut adalah: “...this subparagraph shall not be applicable.... (2) in any 

case with respect to which the President determines that application of the act of state doctrine is required in 

that particular case by the foreign policy interests of the United States and a suggestion to this effect is filed on 

his behalf in that case with the court”. 22 U.S.C. 2370(e)(2)  
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dari Mesir dengan Raja Hittites yang dilakukan pada tahun 1000SM7. Perjanjian demikian 

tersebut jelas berkaitan dengan kehendak untuk menghormati wilayah masing-masing dan 

membentuk sekutu pertahanan. Perkembangan arah hukum internasional pada zaman 

Romawi diarahkan pada pengaturan warga Romawi dengan warga asing yang disebut deng 

jus gentium sebagai lawan dari jus civile yang mengatur hubungan antar sesama warga 

Romawi; yang mengusung prinsip fairness (keadilan) (Nussabaum, 1954:4). 

Ketika kerajaan Romawi runtuh dan negara-negara, kerajaan, dan bangsa bermunculan, 

muncullah kebutuhan untuk membentuk aturan bertindak diantara komunitas internasional 

yang besar ini; dan sebagian besar negara-negara Eropa terinspirasi dari hukum Justinianus - 

Romasi serta hukum kanon dari Gereja Katolik. Namun sesungguhnya perkembangan hukum 

internasional sangat dipicu oleh praktek perdagangan antar jurisdiksi yang menjadi katalis 

pengembangan hukum antar negara secara objektif. Tanpa adanya aturan bertindak, sangatlah 

minim jaminan atas perdagangan dan/atau keselamatan pedagang dari satu negara yang 

masuk ke negara lain. Self-interest ekonomi mendorong evolusi aturan dagang internasional, 

termasuk hukum maritim pada gilirannya. Hal ini ditunjukkan dengan pertemuan para 

pedagang untuk membahas aturan main pertama kalinya dalam Hanseatic League yang 

memfasilitasi perdagangan dan komunikasi antar badan usaha yang bersedia yang jumlahnya 

lebih dari 150 badan usaha. Dalam lapangan publik, Italia lah yang pertama kali 

mengembangkan aturan diplomatik seiring dengan mulainya mereka mengirim duta besar ke 

negara-negara asing. Sejak itu banyak traktat, perjanjian antar pemerintah yang bersifat 

mengikat menjadi instrument bermanfaat dalam melindungi perdagangan. Sementara 

meluasnya perang mengakibatkan desakan untuk membuat aturan perang yang dapat 

melindungi masyarakat sipil. 

Momen penting dalam perkembangan hukum internasional yang sekaligus dianggap 

sebagai titik awal hukum internasional modern adalah pemikiran Hugo Grotius dalam De 

Jure Belli Ac Pacis Libri Tres. Dalam karyanya tersebut Grotius berpendapat bahwa hukum 

internasional berasal dari logika universal yang berlaku untuk semua manusia. Pendapatnya 

ini berbeda dengan pemikiran sebelumnya yang melihat hukum internasional muncul dan 

berkembang terpisah dari manusia, yang berasal dari dewa. Kerangka pikir yang menjadi 

dasar argumen Grotius sangat rasional yang mencoba berpikir berdasarkan prinsip, termasuk 

aksioma yang harus dipelihara dan dijaga yang jika dilanggar muncul hak untuk meminta 

perbaikan atas akibat pelanggaran tersebut. Menetapkan prinsip dimaksud Grotius 

                                                             
7Nussbaum, Arthur (1954). A Concise History Of The Law Of Nations. pp. 1–2. 
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menggunakan pendekatan apa yang dilakukan (what “is” done) bukan apa yang harus 

dilakukan (what “ought to be” done). Prinsip inilah yang menjadi dasar pengembangan 

hukum internasional pada era berikutnya dan masih dipakai sampai sekarang. 

Pengakuan akan eksistensi dan berdaulat penuhnya suatu negara mendapat kekuatan 

politik dan hukumnya pada tahun 1648 ketika negara sepakat menandatangani perjanjian 

internasional Westhpalia. Pencapaian ini diinspirasikan oleh pemikiran politikus Spanyol 

sebelumnya Franciso de Vitoria dan Francisco Suarez yang membedakan antara ius inter 

gentes dan ius intra gentes yang diturunkan dari makna ius gentium (hak masyarakat). Ius 

inter gentes secara harfiah berarti hukum antara masyarakat merupakan sesuatu kebenaran 

yang berlaku untuk semua tempat dan wilyah; sedangkan ius intra gentes yang berarti hukum 

sipil bersifat khusus pada setiap negara. 

Pergeseran basis hukum internasional dari hukum alam ke hukum positif muncul pada 

pertengahan abad 18. Pada fase ini hukum internasional dipandang sebagai instrumen 

mempertahankan perdamaian yang dalam posisi kritis saat itu karena meningkatnya 

ketegangan antara negara-negara besar Eropa (Perancis, Prussia, Inggris, Russia dan Austria). 

Karena itulah pada periode ini muncul pemikir-pemikir yang menyatakan bahwa hukum 

internasional sebagai hukum yang dapat mensahkan perang tidaklah sejalan dengan prinsip 

hukum internasional itu sendiri seperti yang diyakini oleh Emer de Vattel dan Immanuel 

Kant. Prinsip ini pulalah yang mendorong berdirinya Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang 

Dunia I yang berupaya untuk mempertahankan perdamaian dunia, yang sayangnya tidak 

berhasil pada akhirnya. Pada tahun 1945 prinsip tersebut mendapat dukungan kuat dan 

diletigimasi sebagai konsep kunci bersama-sama dengan kedaulatan negara yang dituangkan 

dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (the Charter of the United Nations). 

Perubahan penting yang menutup millenium kedua adalah persetujuan yang dicapai 

dalam putaran Uruguay dalam kerangka perdagangan internasional. Sekalipun masih 

mempertahankan prinsip kedaulatan negara, namun pada saat yang bersamaan ada pula 

desakan untuk menyatukan aturan bertindak dalam perdagangan internasional yang harus 

diterapkan dalam wilayah negara-negara peserta yang pada akhirnya menciptakan satu 

standar yang berlaku pada semua tempat secara global yang dikenal dengan gerakan 

globalisasi.  

Dari penjelasan di atas, tidak dibedakan dengan tegas tindakan perdata negara dengan 

tindakan publik negara. Berdasarkan prinsip menghormati otoritas asing demi menjaga 
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perdamaian, maka konsep kedaulatan negara dikedepankan; setiap negara tidak boleh 

mencampuri urusan negara lain dan menghormati semua keputusan negara tersebut. 

B. Prinsip Kedaulatan  (Sovereignity)  dan Imunitas  (Immunity) Negara  

Teori kedaulatan modern muncul sebagai reaksi negara-negara Eropa pada tahun 962 

atas doktrin Kekaisaran Romawi Suci yang menyatakan bahwa Kaisar bersifat superior atas 

semua pemerintah, kerajaan atau republik dari negara-negara Kristen. Reaksi ini juga 

sekaligus ditujukan pada superioritas Paus atas semua penguasas beragama Kristen. Secara 

bersamaan, teori kedaulatan juga didesain untuk memerangi kecenderungan penggunaan 

kekuatan oleh para baron yang kebanyakan adalah tuan tanah. Konsep tersebut kemudian 

berkembang dan memiliki wajah yang beragam sesuai dengan interpretasi dan argumentasi 

pendukungnya. Nicolo Machiavelli dari Italia pada abad 16 misalnya, mengartikan 

kedaulatan sebagai keamanan pangeran dan stabilitas negara berkelanjutan yang 

menjustifikasi semua cara untuk mempertahankannya. Pemikir Perancis Jean Bodin 

merupakan tokoh pertama yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah atribut penting bagi 

lembaga politik yang akan mengisi karakteristiknya kelak. Pemikir-pemikir ini termasuk 

Thomas Hobbes pada dasarnya melihat kedaulatan sebagai keutuhan atau keinginan untuk 

mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa terhadap bahaya nyata yang dihadapi 

dalam perang sipil agama. Bagi mereka kedaulatan monarki merupakan bentuk kedaulatan 

yang paling “indivisible”. Sementara John Locke dan Jean Jacques Rousseau melihat bahwa 

rakyat secara keseluruhanlah yang membentuk kedaulatan. Bagi Rousseau, individu bukan 

subjek bagi individu lainnya melainkan ia tunduk pada kemauan komunitas (volonte 

genarale). Hegel juga mengikuti pemikiran Rousseau yang mengatakan bahwa “negara 

adalah pasukan Tuhan di dunia. Pembentukannya adalah alasan kekuatan untuk 

melaksanakan perintahNya”.8 Selanjutnya John Austin berpendapat bahwa kedaulatan tidak 

memiliki superioritas eksternal maupun rival internal. Menurut Austin jika suatu keputusan 

tentang superioritas manusia tidak dalam sikap patuh kepada sang superior, menerima sikap 

patuh sepenuhnya dari masyarakat yang ditentukan, maka superioritas dimaksud adalah 

                                                             
8Kalimat aslinya adalah: “the state is the march of God in the world. Its formulation is the power of 

reason realized as will”. Jacques Maritain, ‘The Concept of Sovereignty”, Vol. X/iv. American Political Science 

Review, 

1950, p. 353. Cited in B. O. Okere, p. 9. 
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kedaulatan dalam masyarakat dan masyarakat tersebut (termasuk sang superior) merupakan 

masyarakat politis dan mandiri”9.  

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa arti dari konsep kedaulatan pada 

umumnya tergantung pada konteks terbentuknya konsep tersebut; tidak ada konsep objektif 

yang dapat diterapkan secara universal dan juga bisa menjadi dasar pentingnya konsep 

termasuk bagi negara dan pengetahuan politik. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, 

pertanyaan kritis tentang kedaulatan negara masih berlanjut: apakah konsep kekuasaan negara 

yang absolut masih sesuai dengan solidaritas internasional dan saling ketergantungan 

diakibatkan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyusutkan dunia menjadi desa 

‘global’? (OJI, dan Ozioko: 259-261). 

Pendapat ini dikuatkan oleh Henkin (1999:3) yang mengatakan bahwa makna 

kedaulatan itu sendiri berkembang seiring perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya, 

yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya penerapan 

konsep ini jelas dan tidak membingungkan. Menjelaskan perubahan makna kedaulatan 

dimaksud, Henkin membagi tiga masa transisi makna kedaulatandari awal kelahirannya di 

abad pertengahan: masa monarki, PD I, dan PD II.  Ketika Ratu Elizabeth I dinyatakan 

berdaulat atas Inggris, dia membawa serta keagungan, kedaulatan dan kekuatannya 

bersamanya ketika da berhadapan dengan raja atau ratu lain.  Ketika Hitler kalah pada PD I, 

kedaulatan diartikan sebagai ‘jangan saling mengganggu-tidak ada perang, tidak ada gunanya 

kekuatan senjata’. Inilah yang menjadi konsep hukum ketika Piagam PBB dirumuskan di 

Nuremberg; karenanya perang menjadi sesuatu yang illegal. Kemudian senjata nuklir 

membuat perang tidak lagi seperti yang semula dipersepsikan, dan mendorong pemimpin-

pemimpin negara mengkaji ulang makna kedaulatan. Setelah PD II, negara-negara melihat 

jalan untuk mencegah perang adalah bekerjasama. Kerjasama antar negara seringkali tidak 

bisa berjalan lancar dan lebih ekstensif karena atas nama kedaulatan setiap negara berusaha 

memajukan kepentingan negaranya semaksimal mungkin yang seringkali bertentangan 

dengan kepentingan negara lain.  

Henkin menegaskan bahwa kedaulatan tidak mendorong kerjasama melainkan menjadi 

dasar untuk memajukan kepentingan negara berdaulat (“going it alone”). Karen itu wujud 

kerjasama yang tercapai pun akhirnya bersifat terbatas. Kita menginginkan ketertiban dunia, 

                                                             
9Kalimat aslinya adalah: “If a determinate human superior not in the habit of obedience to a like 

superior, receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in 

the society and the society (including the superior) is a society political and independent.” 
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tetapi ketertiban dunia yang terbatas; begitu juga dengan PBB, World Bank, IMF dan 

lembaga-lembaga internasional lainnya. Keterbatasan ini tidak hanya dalam hal pencapaian 

karena harus sesuai dengan kesepakatan negara-negara berdaulat, bahkan untuk aspirasinya 

pun bersifat terbatas. Keterbatasan pun terlihat jelas dalam praktek HAM internasional yang 

merupakan transformasi ketiga makna kedaulatan menurut Henkin. Sampai tahun 1945, 

kedaulatan, kemandirian politik dan wilayah merupakan mekanisme ampuh bagi negara 

untuk mengatur warganya dan tidak menjadi perhatian internasional: bagaimana negara 

memperlakukan warganya sendiri bukanlah urusan negara lain. Namun setelah Piagam PBB 

dikumandangkan, bagaimana negara memperlakukan warganya, bagaimana ia bertindak pada 

wilayah teritorialnya tidak lagi menjadi urusan negara itu sendiri; hal ini menjadi perhatian 

masyarakat, politik, dan hukum internasional. Apa yang dilakukan Hitler sebelumnya adalah 

merupakan sesuatu yang ligitimate berdasarkan konsep kedaulatan, maka sekarang ini 

tindakannya dianggap sebaga holocaust (Henkin, 1999:4).10 

Manifestasi kedaulatan itu sendiri berbeda bentuknya tergantung pemaknaan terhadap 

prinsip tersebut. Dilihat dari satu sudut, hak dan kekuasaan kedaulatan diterapkan pada 

seluruh wilayah yang menyerupai hak dan kekuasaan pemilik atau kepemilikan atas sebagian 

permukaan bumi. Kepemilkan wilayah ini termasuk pula hak dan kekuasaan atas segala hal 

yang terdapat di dalamnya; baik yang statis maupun yang dinamis, manusia atau bukan 

manusia, dalam wilayah tertentu dan diperluas meliputi wilayah air dan udara. Kedaulatan 

dapat didefinisikan lebih sempit lagi sebagai hak dan kekuasaan untuk membuat putusan 

tertinggi tentang persyaratan keberadaan keseluruhan wilayah berdasarkan lembaga politik. 

Doktrin ini menyentuh persoalan utama tentang hak dan kekuasaan yang dapat disebut 

sebagai hak dan kekuasaan menentukan nasib sendiri, yaitu hak dan kekuasaan untuk 

menentukan dan oleh diri sendiri – tidak diperintah orang lain – yang menjadi issu 

fundamental mengenai keberadaan seseorang. Tidak ada satu lembaga eksternal pun memiliki 

hak untuk memerintah atau menyuruh negara berdaulat bertindak mengikuti perintah yang 

diberikan kepadanya. (OJI and Ozioko: 259) 

                                                             
10Lihat Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

1984, G.A. Res. 39/46, U.N. GAOR, 39th Sess., Supp. No. 51, at 197, U.N. Doc. A/RES/39/708 (1984); 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979, G.A. Res. 34/180, U.N. 

GAOR, 34th Sess., Supp. No. 46, at 193, U.N. Doc. A/34/46 (1980); International Convention on the 
Eliminationof All Forms of Racial Discrimination, 1966; International Convention on Civil and Political Rights, 

1966; International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, 1966; Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide, 1948; Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A(III), 

U.N. Doc. A/810, at 71 

(1948). 
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Doktrin kedaulatan negara yang berakar dari prinsip hukum kebiasaan internasional 

diakui secara luas baik di negara yang menganut sistem common law, civil law dan sistem 

hukum lainnya. Absolutitas kedaulatan negara pada tahapan awal mendorong terbentuknya 

doktrin kedaulatan negara yang meletakkan prinsip bahwa tidak ada satu negara pun yang 

dapat mengajukan negara lain dalam persidangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh negara tersebut menurut hukum negara lain dengan alasan apapun yang dikenal dengan 

doktrin “par in parem non habet imperium” yang secara harfiah berarti sesama pihak yang 

setara tidak memiliki kekuasaan atas pihak setara lainnya11. Hal ini lah yang menjadi dasar 

pengaturan dalam prinsip imunitas kedaulatan negara asing.  

Negara pertama yang mengakui immunitas negara asing secara absolut sehingga tidak 

ada wewenang bagi negara tersebut untuk mengadili tindakan negara lain yang dianggap 

melanggar hukum adalah USA. Tingkat pengaturan pengakuan kedaulatan negara asing 

mulai dari United States Code12, maupun Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali. 

Undang-Undang pertama berjudul the Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) pada tahun 

1976, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1981, 1985 dan 1988. Merujuk pada asal mula 

pemikiran pengaturan imunitas negara di pengadilan USA, bisa dilihat dari perkembangan 

kasus yang ditangani oleh pengadilan USA yang pada umumnya berupa gugatan warga atau 

badan usaha USA terhadap pemerintahan asing mengenai hal-hal yang bersifat perdata. 

Kasus pertama yang muncul adalah The Schooner Exchange v. M’Faddon, 11 U.S. 116 

(1812). Kasus yang terjadi pada tahun 1812 ini diajukan oleh the Schooner Exchange yang 

menggugat negara Perancis karena menggunakan kapal milik M’Faddon yang berlayar ke 

Perancis untuk tujuan dagang kemudian kapal itu disita pemerintah Perancis dan dijadikan 

kapal perang dengan nama Balaou. Kemudian kapal tersebut digunkan oleh Pemerintah 

Perancis mengangkut pengungsi dan singgah di Philadelphia karena rusak akibat badai. 

Ketika itulah M’Faddon mengajukan gugatan ke pengadilan district untuk menyita kapal 

dengan alasan bahwa kapal tersebut telah diambilalih secara melawan hukum. Pengadilan 

district menyatakan bahwa masalah ini di luar jurisdiksinya. Pada tingkat banding pengadilan 

circuit membatalkan putusan pengadilan district dan memerintahkan pengadilan district 

memeriksa perkaranya. Namun Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan circuit 

dan menguatkan putusan pengadilan district untuk menolak perkara.  

                                                             
11Lihat Black’s Law Dictionary, 1999, Bryan A. Garner (Ed), St. Paul, Minn., West Goup. 
12USC merupakan kompilasi dan kodifikasi hukum federal USA yang bersifa umum dan permanen. USC 

terdiri dari 51 title (bagian) utama dan 4 title usulan; kepailitan misalnya masuk dalam title 11 dan title 28 untuk 

foreign sovereign immunity. Publikasi utama USC dilaksanakan setiap 6 tahun oleh Office of the Law Revision 

Counsel dari House of Representatives USA.   
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Mahkamah Agung USA (Chief Justice Marshall) dalam pertimbangan hukumnya ketika 

menolak perkara M’Faddon mengatakan bahwa merujuk pada definisi sovereignity, suatu 

negara memiliki jusrisdiksi absolut dan eksklusif dalam wilayah teritorialnya kecuali 

absolutitas itudikesampingkan dengan pernyataan secara tegas. Menurut jurisdiksi umum 

internasional, pengecualian hanya dimungkinkan dengan beberapa alasan; misalnya negara 

asing dan wakil diplomatiknya secara umum bebas dari jurisdiksi pengadilan domestik ketika 

berkunjung, demikian pula dengan pasukan asing yang diberi ijin untuk melintasi wilayah 

teritorial suatu negara. Dalam dua kasus ini absolutitas dan eksklusivitas pengadilan domestik 

(dalam hal ini USA) dikesampingkan, sehingga pengadilan USA tidak memiliki wewenang 

untuk mengadili diplomat yang berkunjung ataupun pasukan asing yang telah diberi ijin 

melintas. Pengaturan ini menurut Judge Marshall sudah baik dan penting untuk menjaga 

hubungan internasional dan karenanya adalah suatu kesalahan jika suatu negara 

melanggarnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu13.  

Pendapat hukum Judge Marshall di atas menjadi dasar hukum menolak kasus serupa 

dimana warga atau badan hukum USA mengajukan gugatan kepada negara berdaulat tertentu, 

bahkan jika gugatan itu berkenaan dengan kegiatan dagang. 

C. Identifikasi Tindakan Perdata Negara (Acta Jure Gestionis) 

Pengakuan dan penerapan kedaulatan negara yang kemudian memunculkan prinsip 

imunitas negara mulai bergeser pada akhir abad ke 19 seiring dengan dikumandangkannya 

ide tentang globalisasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, globalisasi 

sebagai mekanisme pertahanan sistem ekonomi liberal yang telah berhasil di negara-negara 

industri mendorong sistem pasar yang bebas dari intervensi yang menyebabkan pasar tidak 

stabil. Dalam konteks ini, globalisasi bagi para pelaku bisnis adalah makin terbukanya 

kesempatan berusaha sekaligus semakin intensnya kompetisi antar produsen, yang pada 

akhirnya menuntut para pelaku bisnis bertindak efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Disamping itu, globalisasi juga menuntut peran yang berbeda dari pemerintah/negara. Karena 

ketatnya kompetisi antar produsen, maka para pelaku bisnis menghendaki aturan main yang 

jelas, lingkungan makro ekonomi yang stabil, akses impor tanpa batas, dan infrastruktur 

ekonomi dan sosial yang efisien. Semua persyaratan untuk persaingan bebas di atas, 

diharapkan dapat dipenuhi oleh negara sebagai pembuat keputusan (Mrak, 2000).   

                                                             
13Lihat The Schooner Exchange v. M’Faddon, 11 U.S. 116 (1812). Kalimat asli Judge Marshal berbunyi: 

“A nation would justly be considered as violating its faith, although that faith might not be expressly plighted, 

which should suddenly and without previous notice, excercise its territorial powers in a manner not consonant 

to the usages and received obligation of the civilized world.” (p. 139) 
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Dalam laporan World Trade Organization (WTO) 2008, peran negara dalam 

menetapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang menghasilkan deregulasi dan pengurangan 

atau penghapusan hambatan perdagangan internasional diakui sebagai salah satu faktor 

pendorong globalisasi. Dengan peran negara tersebut, maka dapat dicapai nilai tukar yang 

memadai dan persyaratan balance of payments yang lebih longgar. Deregulasi yang 

dilakukan negara luas sifatnya, mulai dari penghapusan atau pengurangan ataupun 

penyederhanaan hambatan perdagangan selama ini sampai pada privatisasi badan usaha milik 

negara sebagai cara meningkatkan kompetisi dan efisiensi di badan usaha tersebut. 

Namun demikian, banyak pihak yang menganggap globalisasi tidak lebih dari proses 

tersetruktur untuk kepentingan pihak swasta atau lebih tepatnya perusahaan-perusahaan 

multi-nasional negara-negara industri. Deregulasi dan liberalisasi kegiatan ekonomi lintas 

negara untuk teknologi baru dan murah terutama teknologi di bidang informasi dan 

komunikasi yang dilakukan negara sesungguhnya merupakan perilaku terstruktur dan 

strategis organisasi dari perusahaan individual. Dengan kegiatan ini akan meningkatkan 

modal intangible seperti keuangan, teknologi, informasi, dan kepemilikan aset yang 

mendorong kompetisi antar perusahaan dan menciptakan jaring lintas batas yang saling 

terhubung dimana yang dengannya nilai dan kekayaan didasarkan. Oleh karena itu, 

ketergatungan merupakan causal precondition globalisasi tanpa harus menjadi sama (identik) 

satu sama lain.Ketergantungan antar negara sesungguhnya melemahkan kedaulatan negara-

negara di dunia (Reinicke, and Witte, 1999:11-12). 

Menurut Hoffman (1997) pengertian kedaulatan negara memiliki dua dimensi: internal 

dan eksternal. Dimensi internalnya adalah hubungan antara negara dengan warganya. Sesuai 

dengan teori Max Weber, suatu negara secara internal berdaulat jika negara tersebut 

memonopoli kekuasaan sah atas serangkaian kegiatan, termasuk ekonominya, dalam suatu 

wilayah tertentu. Kekuasaan yang dimiliki negara tersebut didasarkan pada peraturan, 

administrasi, dan struktur politik dan prinsip yang menjadi dasar kebijakan publik domestik. 

Karena itulah, negara dapat mengatur atau memungut pajak dari kegiatan sektor swasta. 

Dalam konteks ini, kedaulatan dapat digambarkan sebagai ‘kekuasaan tertinggi dan paling 

orisinal dalam jurisdiksi wilayah yang bebas dari jurisdiksi atau peraturan negara lain. 

Sedangkan dimensi eksternal dari kedaulatan merujuk pada hubungan antar negara 

dalam sistem internasional yang bebas dari otoritas sentral. Negara-negara melaksanakan 

kedaulatan ekonomi eksternal manakala mereka memungut tarif dan menyesuaikan nilai 
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tukar mereka, misalnya. Karena ketergantungan dalam kegiatan ekonomi antar negara, negara 

mengikuti prinsip ekonomi internasional liberal yang menurunkan hambatan tarif dan kontrol 

modal. Pengurangan tersebut dilakukan secara terstruktur sesuai dengan serangkaian norma 

dan standar internasional dengan memasukkan asas resiprositas sebagaimana yang telah 

diterapkan dalam GATT, IMF dan OECD (Reinicke, and Witte, 1999:12-13). 

Ketika ekonomi internasional mengambil prinsip globalisasi dalam mengembangkan 

hubungan antar negara, sesungguhnya yang menghadapi tantangan adalah jaringan 

perusahaan global, bukan kedaulatan internal negara. Namun ketika menghadapi arus 

globalisasi tersebut jarak hubungan antara sektor publik dengan sektor swasta dipersempit 

dalam prakteknya. Logika globalisasi mendorong perusahaan mencari integrasi pasar 

internasional yang semula tersegmentasi menjadi satu kesatuan sistem yang melintasi 

geografi politik. Pada akhirnya, pemerintah tidak lagi memiliki monopoli kekuasaan sah atas 

wilayahnya, dia harus mengoperasikan sistem tersebut di tingkat nasional yang memperlemah 

kedaulatan internal negara pada gilirannya. Maraknya peraturan-peraturan insidental dan 

pajak terikat menunjukkan monopoli kekuasaan negara telah berakhir (Reinicke, and Witte, 

1999:13). 

Kekuatan sektor swasta yang menggeser kekuasaan negara berdaulat di atas 

dikarenakan pasar walau pada mulanya diciptakan oleh kekuatan politik, namun ia pada 

akhirnya lebih mengikuti logika pasar yang tidak mengenal batas wilayah. Sedangkan 

kekuatan politik sebagai dasar kedaulatan negara justru bersifat statis karena tugas utamanya 

adalah mempertahankan jurisdiksi kewilayahan dan sistem di dalamnya. Ruang simetris 

antara ‘publik’ dan ‘privat’ sebagai batas kedaulatan internal pada akhirnya menghilang. 

Pemerintah tetap terikat secara teritorial tidak dapat menunjukkan kekuasaannya atas ruang 

dimana produksi dan konsumsi mengatur mekanismenya sendiri. Dengan demikian, 

globalisasi mengintegrasikan dimensi ekonomi dan pada akhirnya mempengaruhi dimensi 

politik negara-negara dunia (Reinicke, and Witte, 1999:13). 

Rapuhnya kedaulatan negara dalam praktek ekonomi internasional menurut beberapa 

ahli dikarenakan konsep kedaulatan itu sendiri lemah dari semula. Henkin (1999:1) misalnya, 

secara terus terang mengatakan bahwa kelahiran konsep tersebut tidak legitimate dan pada 

perkembangannya tidak tumbuh dengan baik. Menurutnya pengertian kedaulatan 

membingungkan dan penggunaannya beragam, termasuk dalam hal-hal yang tidak 

bermanfaat terhadap nilai-nilai kemanusiaan; bahkan justru menghacurkannya. Walaupun 
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diakuinya bahwa pada awalnya konsep ini bermanfaat karena mendorong dan menjadi 

kekuatan untuk selfdetermination dan terbebas dari intervensi bangsa lain (Perancis, Soviet, 

USA). Namun tidak sedikit pula prinsip ini menjadi sumber perpecahan negara-negara seperti 

U.S.S.R. dan Yugoslavia. 

Ketidakjelasan konsep globalisasi juga dikemukakan oleh Sklair (1999) yang meninjau 

terminologi global dan inter-national. Semula, hubungan antar negara diwakili kata 

internasional yang menggambarkan adanya batasan (kedaulatan) diantara negara-negara yang 

memungkinkan negara-negara mempertahankan karakteristiknya masing-masing; sedangkan 

kata global menunjukkan penyatuan dan kesatuan negara-negara tersebut dimana 

karakteristik dibentuk dan dikembangkan untuk kesatuan dan penyatuan dimaksud sehingga 

karakteristik bersifat tunggal akhirnya.  

Skeptimisme senada juga datang dari pemikir dari negara berkembang (Nigeria) yang 

disampaikan Yesufu Bala Usman pada Konferensi Pengajar Hukum di Nigeria.   

 “What sort of village is it, in which, the villagers in one part of the village, are totally 

prohibited from going to the other part of the village, even though most of the good things of 

life in the village are to be found over there? … But, it is not only the notion that we are 

living in a global village, which is a fantasy.  The belief that the whole world is now, largely, 

one huge global free market is an illusion.’’14 

Gerakan globalisasi yang berawal dari praktek bisnis internasional, membawa pengaruh 

ke dalam tatanan hukum publik nasional pada gilirannya. Kedaulatan negara secara absolut 

yang mengakibatkan negara immun terhadap penilaian negara lain yang dikenal dengan 

doktrin “par in parem non habet imperium” (yang setara tidak memiliki kekuasaan lebih dari 

setara lainnya)dipertanyakan ketika negara melakukan praktek bisnis secara umum.  

Tantangan terhadap prinsip kedaulatan negara dan imunitas negara telah dimulai 

dengan pembatasan pelaksanaan kedaulatan negara tersebut seiring dengan munculnya 

kesadaran akan pentingnya penerapan jus cogens yang berarti norma yang harus ditaati 

(peremptory norm) yang merupakan wujud kesadaran masyarakat internasional akan adanya 

suatu nilai fundamental yang tidak bisa diabaikan atau dihapus oleh subjek hukum 

internasional dengan alasan apapun demi ketertiban hukum. Kesadaran ini muncul setelah 

melihat dampak Perang Dunia II yang meluluhlantakkan ketertiban dunia; sehingga para 

pemikir dan pemimpin dunia mulai mencari batasan tindakan negara yang berakibat pada 

                                                             
14“What Exactly is Globalization? A keynote address to the 40th Annual Conference of the Nigerian 

Association of Law Teachers, Monday, 17th May 2004, NIALS, University of Lagos Campus. 
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negara lain ataupun masyarakat sipil secara luas. Prinsip jus cogens inilah yang digunakan 

sebagai dasar argumentasi untuk penegakan hak asasi manusia. 

Dengan menerapkan prinsip jus cogens, kedaulatan dan imunitas suatu negara dapat 

dibatasi demi ketertiban masyarakat internasional/dunia. Evolusi penerapan prinsip jus 

cogens di dunia internasional dimulai dari kasus yang dibawa seorang warga Italia yang 

mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia oleh Jerman selama Perang Dunia II di Corte 

di Cassazione(Court of Cassation) Italia. Meanggapi putusan pengadilan kasasi Italia 

tersebut, Jerman mengajukan proses peradilan ke the International Court of Justice (ICJ) pada 

bulan Februari 2012. ICJ mengeluarkan putusannya dengan judul ‘Jurisdictional Immunities 

of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening)’ yang memutuskan bahwa Italia telah 

melanggar hukum internasional berupa pelanggaran jus cogens dengan memasukkan 

jurisdiksi Jerman dalam putusannya; yang saat itu belum ada pengakuan pengecualian 

penerapannya dalam hukum internasional. Namun putusan ini mencantumkan dissenting 

opinion dari hakim Cançado Trindade; hakim Yusuf; dan hakim Ad Hoc Gaja. Banyak reaksi 

atas putusan ini; antara lain Nagan dan Root yang mengatakan bahwa ICJ telah keliru fokus 

pada putusan pengadilan nasional secara dangkal; seharusnya ICJ menganalisis masalah 

imunitas menggunakan pendekatan komprehensif, didukung oleh metode analisis hukum 

modern, termasuk penggunaan teori komunikasi modern yang telah diakui dalam hukum 

internasional. 15 Hukum Internasional tidak dibentuk sebagaimana membentuk hukum 

nasional. Tidak ada peraturan perundang-undangan internasional dan kasus-kasu relevan pun 

sangat sedikit untuk dijadikan dasar putusan. Kebiasaan dalam hukum internasional 

janganlah diartikan dalam kerangka praktek suatu negara dan pendapat hukum semata, 

melainkan harus dalam kerangka yang melibatkan komunitas global secara keseluruhan 

termasuk negara, pengadilan, kelompok peminat, pemikir, pembuat undang-undang, individu, 

dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi pemahaman kolektif tentang issu yang sedang 

dipertanyakan – dalam hal ini pembatasan kedaulatan negara16. 

                                                             
15Lihat, W. Michael Reisman, “International Law-making: A Process of Communication,” (1981), 

Faculty Scholarship Series, Paper 713, 

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1719&context=fss_papers. 

16Winston P. Nagan dan Joshua L. Root, The Emerging Restrictions On Sovereign Immunity: Peremptory 

Norms Of International Law, The Un Charter, And The Application Of Modern Communications Theory, dapat 

diunduh pada http://www3.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2012/01/The-Emerging-Restrictions-on-

Sovereign-Immunity-Nagan-and-Root.docx. 
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Pengakuan jus cogens sebagai prinsip dalam hukum internasional yang wajib ditaati 

oleh negara-negara menjadi dokumen resmi dan mendapat legitimasinya pada pengesahan 

Vienna Convention on the Law of Treaties pada tahun 1969, yang menyebutkan:17 

“A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of 

generalinternational law. For the purposes of the present Convention, a peremptory 

norm of general internationallaw is a norm accepted and recognized by the 

international community of States as a whole as a normfrom which no derogation is 

permitted and which can be modified only by a subsequent norm of generalinternational 

law having the same character.” 

Tantangan penerapan doktrin imunitas negara berkaitan dengan aspek perdagangan 

dimulai dari gugatan-gugatan para pengusaha Amerika sejak tahun 1964 yang pada umumnya 

menggugat negara asing karena telah melakukan nasionalisasi usaha-usaha warga Amerika 

tersebut di negara mereka berinvestasi. Sampai dengan 1976, setiap gugatan senada selalu 

ditolak oleh pengadilan-pengadilan di Amerika dengan alasan bahwa bukanlah kewenangan 

pengadilan Amerika untuk mengadili kebijakan negara lain berdasarkan prinsip imunitas 

negara. Namun dengan disahkannya the Foreign the Sovereign Immunities Act of 1976 oleh 

Parlemen Amerika, pengadilan dimungkinkan untuk menilai dan memutuskan tindakan 

negara asing yang mengancam atu merugikan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika, 

termasuk perdagangan; tindakan ini diikuti oleh Inggris dengan the State Immunity Act of 

1978, dan negara lainnya. 

Pada tahun 2004, karena maraknya negara-negara menyusun peraturan perundang-

undangan pembatasan imunitas negara asing dalam jurisdiksi hukum mereka, Sidang Umum 

PBB menetapkan UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property. 

Konvensi ini bertujuan untuk mengharmonisasikan persepsi dan praktek negara-negara 

tentang imunitas. Namun konvensi ini belum dilaksanakan karena kurangnya jumlah negara  

(minimal 30 negara) yang menyetujui menandatangani konvensi sebagai syarat berlakunya 

konvensi dimaksud18. Oleh karena itu, identifikasi tindakan negara yang dapat mengecualikan 

doktrin imunitas negara harus dilihat dari praktek negara-negara sebagai fenomena, fakta, 

atau data yang dapat diakumulasikan sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat 

                                                             
17Lihat  Pasal 53 the Vienna Convention on the Law of Treaties, opened for signature May 23, 1969, 

U.N.T.S. Regis. No. 18, 232, U.N.Doc. A/CONF.39/27 (1969) 
18United Nations Convention on the Jurisdictional Immunities of States and Their Property, G.A. Res. 

59/38, Annex, U.N.Doc.A/RES/59/38 (Dec. 2, 2004), available at 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4280737b4.html. Lihat juga negara penandatangan Konvensi di 

http://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20i/chapter%20iii/iii-13.en.pdf. 
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internasional. Beberapa negara yang akan dijadikan acuan adalah Amerika, Jerman, Italia, 

dan Inggris. 

Rujukan penerapan pengecualian atas imunitas negara juga datang dari pengadilan 

Italia. Sistem hukum Italia (Romawi) merupakan sistem hukum utama dan pertama yang 

menjadi dasar pengembangan hukum kebiasaan internasional secara historis. Pada abad ke 

XIX penerapan imunitas negara ditantang oleh Italia dalam pengadilan Belgia. Berdasarkan 

aturan kebiasaan saat itu, suatu negara tidak bisa menggugat negara lain di depan pengadilan 

berdasarkan prinsip par in parem non habetiurisdictionem. Oleh karena itu, pihak swasta 

yang ingin memproses masalah hukumnya dengan negara asing harus mengajukan kasus 

tersebut di depan pengadilan negara asing tersebut, kecuali negara asing dimaksud 

melepaskan hak imunitasnya. Sementara itu, pengadilan Italia mengambil sikap untuk 

membatasi pelaksanaan norma internasional yang diterima saat itu dengan hanya memberikan 

imunitas kepada negara asing jika pelaksanaan imunitas tersebut merupakan pelaksanaan 

fungsi kedaulatan saja. Sikap ini menunjukkan pergeseran dari prinsip imunitas absolut 

menjadi imunitas terbatas yang juga merupakan interpretasi dari prinsip par in parem non 

habetiurisdictionem. Menurut hakim Italia, jika tujuan imunitas negara adalah melindungi 

kedaulatan suatu negara, maka imunitas harus diberikan pada kasus dimana negara bertindak 

sebagai lembaga privat19. Sikap Italia ini kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya yang 

kemudian menciptakan norma kebiasaan baru yang membatasi imunitas negara yang dikenal 

dengan acta jure imperii. Pengembangan norma internasional baru ini menurut Atteritano 

lebih merupakan alasan logis daripada penemuan dari penerapan norma kebiasaan yang ada. 

Memang dalam perkembangan hukum di Italia ada beberapa kasus yang mengukuhkan 

pembatasan imunitas seperti kasus Ferrini20.  

Dari kasus Ferrini dan kasus-kasus internasional lainnya, terlihat bahwa aplikasi 

pengecualian imunitas negara dilandasi berbagai argumentasi yang menjadi dasar pengadilan 

suatu negara dapat mengecualikan prinsip imunitas negara tersebut, sehingga pengadilan 

tetap dapat memproses sengketa yang melibatkan negara lain dalam jurisdiksinya. Adapun 

argumentasi-argumentasi mengecualikan penerapan imunitas negara tersebut adalah: 

                                                             
19Andrea Atteritano, Immunity Of States And Their Organs: The Contribution of Italian Jurisprudence 

Over The Past Ten Years, Symposium: International Law in Italian Courts, p. 33-34. 
20Corte di Cassazione (Sez. Unite civili), Ferrini v. Federal Republic of Germany, 11 May 

2004, No. 5044, RDI, 2004, p. 539 ff. See Gianelli, “Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla 

giurisdizione nella sentenza Ferrini”, RDI, 2004, p. 643 ff. and Iovane, “The Ferrini Judgment of the Italian 

Supreme Court: Opening Up Domestic Courts to Claims of Reparation for Victims of Serious Violations of 

Fundamental Human Rights”, IYIL, Vol. XIV, 2004, p. 165 ff. 
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1. prinsip imunitas negara tidak absolut; 

2. imunitas negara dapat dikesampingkan apabila pelaksanaan imunitas tersebut bukan 

merupakan pelaksanaan fungsi kedaulatan 

3. imunitas negara dapat dikesampingkan apabila melibatkan kekuasaan publik sebagai 

lembaga yang bertugas melindungi pihak yang lebih lemah 

4. imunitas negara dapat dikesampingkan apabila tindakan tersebut mengancam atau 

membahayakan kepentingan luar negeri 

Penerapan pengecualian prinsip imunitas negara sebagaimana diidentifikasi di atas, 

jelas hanya mengenai tindakan perdata (jure gestionis) suatu negara bukan tindakan 

publik/kenegaraan (jureimperii) dari negara tersebut. Untuk itu, penting artinya membedakan 

tindakan negara dalam kerangka perdata atau publik. Pengadilan Italia dalam kasus Ferrini 

menekankan identifikasi tindakan itu harusnya dilihat dari karakter tindakan negara tersebut 

bukan tujuan dari tindakan itu. Suatu negara dikatakan melakukan tindakan jure imperii-nya 

jika tindakan itu berkaitan dengan kekuasaan kedaulatannya; sedangkan negara dikatakan 

melakukan tindakan jure gestionis ketika negara melakukan tindakan sebagaimana layaknya 

badan hukum perdata lainnya. Walaupun menurut Atteritano belum ada kejelasan tindakan 

seperti apa yang masuk dalam kategori ini.  

Sikap yang sama juga diambil oleh Amerika sebagaimana ditunjukkan dalam kasus 

Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino yang menjadi pemicu disahkannya the Foreign the 

Sovereign Immunities Act of 1976 sebagai alasan legal Amerika mengenyampingkan prinsi 

hukum internasional par in parem non habetiurisdictionem. Karakter tindakan jure gestionis 

negara dipertajam lagi dengan indikator mengancam atau membahayakan kepentingan luar 

negeri suatu negara. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu negara dikatakan melakukan tindakan jure 

gestionis-nya seperti terlihat dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Penutup 

Pergeseran pemikiran dan praktek penerapan asas kedaulatan negara dalam hukum 

internasional mulai berkembang pada akhir abad ke 19. Berdasarkan prinsip par in parem 

non habet imperium maka setiap negara memiliki otoritas dan kedaulatan yang tidak bisa 

diintervensi oleh negara lain. Selanjutnya berdasarkan prinsip tersebut maka konsekeunsinya 

adalah negara lain pun tidak memiliki hak menilai tindakan suatu negara yang dikenal dengan 

prinsip par in parem non habetiurisdictionem. Pemikiran ini memberikan imunitas negara 

secara absolut. 

Tindakan negara 

Perdata? Kedaulatan 

negara? 
Jure 

Imperii 

Hakiki 

perdata? 
Jure 

Imperii 

Kepentingan 

LN bahaya? 
Jure 

Imperii 

Jure 

Gestionis 

Publik? Imperii 
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Namun setelah Perang Dunia II ketika banyaknya negara melibatkan warga negara 

asing baik dalam rangka bisnis pembelian senjata ataupun kerugian yang diderita warga asing 

akibat perang; banyak kasus dengan tergugat negara yang dibawa ke pengadilan warga 

tersebut. Beragam argumentasi dan pemikiran disampaikan oleh para hakim untuk 

menemukan landasan hukum untuk memberikan keadilan bagi para pihak. Beberapa kasus 

yang pada akhirnya mengenyampingkan imunitas negara berpendapat bahwa prinsip imunitas 

negara bukanlah suatuprinsip yang bersifat absolut, yang berdasarkan prinsip jus cogens, 

imunitas negara dapat dikesampingkan untuk tertib masyarakat internasional yang damai. 

Selain itu, jika negara melaksanakan tindakan yang secara hakiki adalah hubungan 

keperdataan seperti kontrak pengadaan, kontrak kepegawaian, ataupun kontrak kerjasama 

bisnis lainnya, maka ia telah masuk pada ranah jure gestionis; sehingga jika negara 

melanggar hak dan kewajibannya maka pengadilan negara asing dapat menilai tindakan 

tersebut dan memberi putusan atas tindakan dimaksud. Namun ada karakter khusus yang 

ditambahkan dalam proses pengadilan ini: Jerman menambahkan elemen ada kepentingan 

untuk melindungi yang lemah, sementara Amerika menambahkan elemen ada bahaya atau 

ancaman bagi kepentingan luar negeri Amerika.  
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