
10/30/2014

1

SUBYEK HUKUM EKONOMI 

INTERNASIONAL

Oleh: Hikmatul Ula, SH. MKn.

Teks warna merah ditambahkan oleh

Bu Afifah Kusumadara
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• Subyek hukum adalah seseorang/badan yang 

dapat dibebani dengan hak dan kewajiban 

• Subyek HEI adalah entitas (seseorang/badan) 

yang mempunyai hak dan kewajiban ekonomi 

menurut hukum ekonomi internasional 
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Macam-macam subyek HEI

• Negara (subyek HEI Publik sekaligus HEI Privat)

• Organisasi Ekonomi Internasional (subyek HEI 

Publik dan subyek HEI Privat)

• Individu (hanya subyek HEI Privat)

- Natuurlijke persoon

- Rechtspersoon

- termasuk Multi National Corporation

• Non-Governmental Organization
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Dasar menjadi Subyek HEI

• Negara 

• Organisasi Ekonomi Int. 

• Individu 

� Natuurlijke persoon

� Recht persoon

Kedaulatan

Legal Personality
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Syarat-syarat Legal Personality

dalam HEI

• Mampu untuk ikut serta dalam perjanjian 

ekonomi internasional

• Mampu untuk melaksanakan perjanjian 

ekonomi internasional

• Mampu mendapatkan keuntungan, hak dan 

kewajiban dari kegiatan ekonomi int.

• Mampu ikut serta dalam mekanisme 

penyelesian sengketa int.
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Negara

• Dasar : Kedaulatan 

• Fungsi : membuat, melaksanakan dan 

menegakkan perjanjian internasional serta

membuat kebijakan ekonomi (nasional)
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Organisasi Ekonomi Internasional

• OEI Publik, anggotanya adalah Negara berdasarkan 
perjanjian Int.

• Dasar : Legal capacity/legal personality yg dituangkan 
dalam piagam/statuta/AD-ART organisasi internas

• Fungsi: 

- melahirkan perjanjian int.

- mengharmonisasikan kebijakan ekonomi masing2 
negara anggota

- mengembangkan aturan2 hukum, mekanisme 
penyelesaian sengketa dan membuat code of conduct
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Multi National Corporation

• Bentuk : badan usaha/badan hukum

(Rechtspersoon)

• Dasar : Legal Personality dituangkan dalam 

akta pendirian/AD-ART

• Fungsi : pelaku kegiatan ekonomi 
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NGO

• Bukan OEI dan bukan Korporasi

• Sifat: non-govermental, non-profit

• Fungsi : 

- penghubung antara kebijakan dengan 

masyarakat (connecting tissue)

- advocacy kebijakan ekonomi pemerintahan

- peninjau dalam pengambilan keputusan
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Bagaimana dengan 

Pemerintah Daerah?

• Pemda bisa melakukan “perjanjian” int, dalam 
konteks kerjasama (misal, sister city, cultural 
exchange, etc. ) sepanjang bukan kewenangan 
yang dikecualikan.

• Berikan contoh apa saja kewenangan yg
dikecualikan tsb! (lihat ps. 10 UU Perjanjian
Internasional No. 24/2000)

• Pemda dalam membuat Perjanjian Ekonomi
Internasional dg Subyek HEI Publik lain, misal
OEI atau Negara Asing harus berkonsultasi 
dengan pemerintah pusat (Kemenlu dan 
kementerian terkait) 10


