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SUBJEK 

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL 
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• Klasifikasi subjek HEI tidaklah jauh berbeda
dengan subjek HI secara umum, dan dengan
tetap mengikuti perkembangan zaman dan
hubungan ekonomi internasional, maka subjek
HEI adalah sebagai berikut :

1. Negara

2. Organisasi Ekonomi Internasional

3. Perusahaan Multi-Nasional

4. Individu

5. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non 
Governmental Organization (NGO)
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Syarat Menjadi Subyek Hukum

• Subyek hukum adalah pemegang hak dan 

kewajiban menurut hukum (dlm hal ini HEI)

• Menurut hukum, ybs berkuasa (berwenang) 

mempertahankan haknya.

• Ybs dapat dikenakan kewajiban atau sanksi 

jika melakukan pelanggaran yang dilarang oleh 

hukum yang berlaku
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• Subyek HEI dibagi dalam:

– Subyek HEI Publik

– Subyek HEI Privat

• Sumber hukum yang diberlakukan bagi Subyek
HEI Publik berbeda dari sumber hukum yg
diberlakukan utk Subyek HEI Privat

• Karena itu, bentuk sanksi hukumnya/ 
penyelesaian sengketanya juga berbeda
antara yg diterapkan bagi Subyek HEI Publik
dan bagi Subyek HEI Privat
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Negara

• Dalam perkembangan saat ini, negara sebagai
subjek HEI meliputi negara yang merdeka
(independent states) ataupun dalam bentuk
negara federasi. 

– Istilah negara merdeka menunjuk kepada status 
bahwa negara tersebut sepenuhnya menguasai
hubungan luar negerinya tanpa didikte oleh negara
lain. 

– Walaupun beberapa negara pada umumnya berbeda
dalam luas wilayah, kekayaan, kekuatan dan
kebudayaan, ada negara terbelakang, sdg
berkembang, atau maju, namun dalam HI, dikenal
ajaran persamaan kedudukan negara-negara (doctrine 
of the equality of states). 
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• Sehingga dihimbau kepada negara-negara besar
atau kecil, untuk menerapkan prinsip “one state, 
one vote”. 

• Pandangan Openheim mengenai hal tersebut :

– Dalam hal masalah yang harus diselesaikan dengan
persetujuan, setiap negara mempunyai hak suara dan
mempergunakan hak satu, hak suara;

– Bahwa hak suara dari negara yang terlemah sama
derajatnya dengan hak suara negara yang terkuat;

– Tidak ada negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap
negara lain;

– Pengadilan nasional suatu negara tidak mencampuri
keabsahan tindakan-tindakan resmi pejabat-pejabat
negara lain di dalam yurisdiksi negaranya.
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REALITAS YG TERJADI DI HEI

� Azas di atas tdk terjadi dalam lembaga IMF dan IBRD. 
Kuota suara negara-negara sekutu selalu lebih besar, 
bahkan dari Cina sekalipun.

� Baca artikel:

• IMF dan Bank Dunia

• Reformasi Kuota Suara Diumumkan

• IMF Ubah Sistem Kuota Pinjaman dan Bobot Suara
Anggotanya

• Inggris dan Perancis Tetap Ingin Mempertahankan
Kuota dan Hak Suara di IMF

http://materikuliahfhunibraw.wordpress.com/3-hk-
ekonomi-internasional/kasus-kasus-di-bidang-hukum-
ekonomi-internasional/
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• Negara berkedudukan sbg Subyek HEI Publik, 

apabila melakukan hubungan hukum dg 

sesama subyek HEI Publik lainnya, seperti 

negara dan OEI.

• Negara berkedudukan sbg Subyek HEI Privat 

apabila melakukan hubungan hukum dg 

subyek HEI Privat, misal: Multi-National 

Corporation (Rechtspersoon) atau Individu 

natuurlijk persoon.
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• Perkembangan terakhir menghadirkan 

kemungkinan pemerintah daerah sebagai pelaku 

hubungan ekonomi internasional.
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• Pemerintah Daerah BUKAN subyek HEI publik. 

� Lihat Ps. 10 (1) dan Penjelasannya di UU 

No. 23/2014 ttg Pemerintah Daerah.  **
�Ps. 5 dan 7 UU No. 24/2000 ttg Perjanjian

Internasional.

Baca artikel: Perspektif Hukum & Ekonomi
Kerjasama LN oleh Pemda, di

http://materikuliahfhunibraw.wordpress.com/
3-hk-ekonomi-internasional/kasus-kasus-di-
bidang-hukum-ekonomi-internasional/
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• Pemerintah Daerah dapat MENJADI subyek
HEI privat.

Yaitu, bila Pemda melakukan hubungan
hukum ekonomi dg pihak swasta, misal: 
pembelian produk luar negeri, kontrak
pembangunan dg kontraktor luar negeri, dsb

Lihat juga kasus: Churchill Mining Plc vs. 
Pemda Kutai Timur, di

http://materikuliahfhunibraw.wordpress.com/
3-hk-ekonomi-internasional/kasus-kasus-di-
bidang-hukum-ekonomi-internasional/
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Organisasi Ekonomi Internasional

• Eksistensi dan peran organisasi ekonomi internasional dalam HEI semakin
penting. Peranan organisasi ekonomi internasional dalam merumuskan
kebijakan dan pengaturan dalam bidang HEI semakin penting dewasa ini. 

• Roma Montaldo � tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh
organisasi internasional :

“International organisations have concluded treaties, made use of the high 
seas with ships flying their own flags, created international peace forces, 
convened international conferences with representatives of State and 
other international organisations, organized internally the functioning and 
procedure of their organs, sent diplomatic representatives to member and 
non member States and received permanent missions from member States, 
undertaken administration tasks in certain territories, presented protests 
to States and brought claim into the international plane and have 
participated in the activities of other international organisations with 
envoys, observers, etc”. 
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Organisasi Ekonomi Internasional

• Menjadi subyek HEI Publik dan juga subyek 

HEI Privat

• OEI menjadi subyek HEI Publik dlm Hubungan 

hukum yg dilakukan OEI tsb dg negara2 

anggotanya

• OEI menjadi subyek HEI Privat dlm Hubungan 

hukum yg dilakukan OEI tsb dg persoon yg 

bekerja sama dg OEI tsb
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• Dari segi tahapan atau integrasi ekonominya, 

organisasi ekonomi internasional dapat 

beraneka macam :

Tahap paling sederhana, yaitu suatu organisasi 

hanya bertujuan untuk menetapkan sistem tarif 

prefensial multilateral. 

Tahapan Free Trade Areas;

Tahapan Custom Unions

Tahapan Common Markets

Tahapan Total Economic Integrations atau Economic 

Union
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Bagaimana dg APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation) ?

Apakah merupakan organisasi ekonomi 

internasional?
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Perusahaan Multi-nasional

• Seidl-Hovenveldern �suatu lembaga yang melaksanakan kegiatannya dari
kantor pusat di satu atau lebih negara penerima (host countries). 

• the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) :

The term multinational enterprise is used in a broad sense and includes 
enterprises which through branches, subsidiaries or affiliates or other 
establishments engage in substantial commercial or other economics 
activities in States or host states other than the state or State in which 
decision making and/or control is centered (the home state).

• Dengan demikian menurut UNCITRAL, perusahaan multinasional secara
luas berarti perusahaan yang melakukan kegiatan komersial dan aktivitas
ekonomi lainnya di negara lain, baik melalui cabangnya, anak
perusahaannya, dan afiliasinya di berbagai negara.
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Perusahaan Multi-nasional

• Perusahaan Multi-nasional sebagai 

rechtspersoon (juridical persoon) diakui 

sebagai subyek HEI, tetapi di bidang HEI Privat

• Perusahaan Multi-nasional BUKAN subyek HEI 

Publik.
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Individu

• Umumnya, individu secara tidak langsung tersangkut
dalam HI, misalnya hubungan individu dengan HEI yang 
dilakukan melalui negara dimana individu tersebut
menjadi warga negara. 

• Dengan demikian, individu merupakan subjek HEI 
dalam artian yang terbatas, yaitu hanya di bidang HEI 
Privat.

• Status individu ialah sangat tergantung kepada isi
perjanjian yang memberikan kedudukan pada individu
tersebut. 

• Dalam perkembangannya, pengertian individu sebagai
subjek tidak terbatas dalam arti orang per orang
melainkan dapat berupa badan hukum (juridical 
person) yang mempunyai personalitas, baik menurut
hukum nasional maupun hukum internasional
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• Konvensi ICSID 1965, memberikan hak dan
kewajiban tertentu secara tidak langsung, kepada
individu melalui negaranya. 

suatu keadaan atau peristiwa di mana individu menjadi
subjek HI berdasarkan suatu konvensi, dapat
dikembalikan kepada negaranya yang menjadi peserta
konvensi yang bersangkutan. 

Konvensi ini mengakui secara implisit keberadaan
individu, untuk membuat kontrak atau perjanjian
penanaman modal dengan suatu negara. 

Mengatur pula masalah penyelesaian sengketa
penanaman modal oleh individu (sebagai investor) di
suatu negara, dengan memberi hak untuk menuntut
secara langsung kepada badan arbitrase ICSID apabila
dirugikan.
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Catatan:

• Individu dlm Konvensi ICSID 1965 haruslah 

berstatus Perusahaan Penanam Modal Asing.

• Dg kata lain, Individu yg berbentuk 

Rechtspersoon BUKAN Natuurlijk Persoon.

INGAT !!

• Individu, baik Rechtspersoon maupun 

Natuurlijk Persoon hanya dapat menjadi 

subyek hukum HEI Privat.
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Contoh kasus individu sbg subjek HEI:

• Pemerintah RI digugat Churchill Mining Plc. 

(Rechtspersoon)

• Pemerintah RI digugat Hesham Al Waraq dan 

Ali Rizvi (Natuurlijk Persoon), mantan 

pemegang saham utama Bank Century yg 

diambil alih Pemerintah

Baca contoh2 kasus di:

http://materikuliahfhunibraw.wordpress.com/3-

hk-ekonomi-internasional/kasus-kasus-di-

bidang-hukum-ekonomi-internasional/

21

Non Governmental Organization 

(NGO’s)

• Suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa
swasta atau non-pemerintah. 

• Bertujuan sebagai kelompok penekan yang 
pada umumnya mendasarkan pada nilai-nilai
yang bersifat universal.

• Berfungsi sbg penghubung yg menyambung-
kan kepentingan rakyat dengan negara dan
OEI

• Berfungsi sbg watchdog utk mengawal
kebijakan ekonomi yg pro rakyat
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• NGO’s bisa dibagi menjadi dua kelompok :
1) Kelompok pertama adalah NGOs yang membatasi aktivitas hanya dalam

satu wilayah negara tertentu;

2) Kelompok kedua adalah yang memiliki jangkauan di wilayah dua negara
atau lebih yang disebut sebagai INGO’s atau International NGO’s. 
Dengan kata lain, yang menjadikan NGO’s dikatakan Internasional, misal, 
dalam bidang HAM adalah karena program dan dalam tindakannya
untuk melakukan penilaian terhadap tindak-tanduk pemerintah
haruslah mendasarkan pada norma-norma hukum HAM internasional, 
seperti DUHAM.

• Peranan NGO’s sebagai penghubung (connecting tissue) antara
kepentingan suatu negara dengan berbagai organisasi ekonomi
internasional, sudah tidak diragukan lagi. 

• Sebagai contoh, keberadaan beberapa NGO’s yang menghubungkan
kepentingan negara berkembang dengan beberapa organisasi
ekonomi internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO, dalam
berbagai isu pembebasan hutang, ketidakadilan pembangunan
ekonomi dan perdagangan dunia.
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• Untuk menjadi subyek HEI, NGO harus memiliki

beberapa syarat minimal:

1. Terdaftar resmi di Organisasi-organisasi Ekonomi

Internasional. (lihat file “Register Your NGO at ECOSOC UN”)

2. NGO Nasional tetapi sudah menjadi bagian/ 

berafiliasi dg NGO Internasional yg sudah diakui

dan terdaftar di OEI.

3. Tanpa memiliki syarat-syarat tsb, NGO tidak dapat

dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yg

diselenggarakan oleh OEI dan tdk dpt berpartisipasi

aktif dalam merumuskan Keputusan yg disusun

oleh OEI tsb.
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