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Abstract 
 

The economic power of Multi National Companies (MNCs) has made 
many developing countries unable to enforce their national laws against 
MNCs. This condition invites international law to fill the gaps when 
national laws fail to make MNCs liable for damages caused by their 
operation. However, the main obstacle for the implementation of 
international law against MNCs is the fact that MNCs has no legal 
personality in international law. This article is aimed to discuss the recent 
status of MNCs under international law, the impact that may occur and 
efforts by international organization to make MNCs liable. It is proposed 
that MNCs should be granted limited rights under internasional law in 
order to make them directly and legally liable.     

 
 
I. Pendahuluan 

 

Pertanyaan mengenai apakah Multi National Companies (MNCs) mempunyai 

kedudukan sebagai subyek hukum dalam hukum internasional, sampai saat ini masih 

menjadi polemik dan tetap terbuka untuk diperdebatkan.1 Hal yang berbeda misalnya 

ditemukan dalam sistem hukum nasional sebuah negara, dimana setiap entitas telah 

mendapatkan kepastian tentang status hukumnya serta memiliki hak dan kewajiban yang 

dijamin oleh hukum.  Pada umumnya MNCs dikatagorikan sebagai badan hukum (legal 

person) yang mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara (natural person) di 

tempat dimana MNCs tersebut didirikan atau berdomisili usaha. Ini berarti secara teknis 

MNCs bukanlah international legal persons yang mempunyai hak dan kewajiban dalam 

                                                 
 S.H. (Unair), MH. (UI), LL.M. (Syd), staf pengajar Hukum Internasional pada Departemen Hukum 
Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis menyampaikan terimakasih 
kepada R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., (Unair), MA. (Mahidol) atas komentarnya pada versi 
awal dari artikel ini.  Tanggungjawab atas setiap kesalahan dan kekurangan dari artikel ini tetap ada pada 
penulis pribadi.  Setiap kritik dan saran dipersilahkan untuk dikirimkan melalui: iprihandono@unair.ac.id. 
1 Simon Chesterman, “Oil and Water: Regulating the Behavior of Multinational Corporations through 
Law”, 36 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 307, hal. 1. 
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hukum internasional.2 Dengan demikian negaralah satu-satunya entitas yang mempunyai 

kewenangan dalam mengatur kegiatan MNCs.  

Secara umum negara-negara diharapkan mampu melindungi kepentingan warga 

negaranya dari kerugian yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan usaha MNCs dengan 

membebankan tanggungjawab hukum kepada MNCs. Namun beberapa ahli hukum 

internasional merasa bahwa ketergantungan pada hukum nasional sebuah negara untuk 

meminta pertanggungjawaban MNCs saat ini dirasa tidak cukup. Kekuatan ekonomi yang 

sangat besar dari MNCs dan kemiskinan di negara-negara berkembang telah membuat 

pemerintah di negara-negara berkembang meringankan tanggungjawab hukum MNCs 

sebagai cara untuk mengundang investasi yang lebih besar lagi.3 Kenyataan ini 

mengundang beberapa usulan agar hukum internasional berperan dalam memberikan 

dasar bagi penerapan tanggungjawab hukum terhadap MNCs. 

Tulisan ini akan mencoba untuk mengulas dan menjawab permasalahan mengenai 

status hukum MNCs dalam hukum internasional dan apakah hukum internasional telah 

mampu menyediakan instrumen guna membebankan tanggungjawab secara langsung 

terhadap MNCs? Pada bagian kedua tulisan ini akan diberikan definisi MNCs secara 

umum, signifikansi pengaturan MNCs oleh hukum internasional dan status hukum MNCs 

dalam hukum internasional. Bagian ketiga tulisan ini selanjutnya akan mengulas upaya-

upaya mengimplementasikan instrument hukum internasional yang saat ini berlaku dalam 

membebankan tanggungjawab hukum terhadap MNCs baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Kesimpulan akan diberikan pada bagian keempat tulisan ini. Penulis 

percaya bahwa karena sifat kegiatan usahanya yang lintas negara serta kekuatan 

ekonominya yang mampu mempengaruhi kebijakan hukum sebuah negara, maka 

dibutuhkan peran hukum internasional sebagai pendamping hukum nasional dalam 

mengatur kegiatan usaha MNCs dan membuat MNCs bertanggungjawab atas perilaku 

negatif dari MNCs. Namun untuk membuat MNCs terikat dan tunduk pada sebuah 

instrumen hukum internasional, maka terlebih dahulu diperlukan kepastian tentang hak-

hak MNCs dalam hukum internasional. Hal ini untuk membuka kemungkinan bagi 

                                                 
2 Zakia Afrin, “Foreign Direct Investments and Sustainable Development in the Least – Developed 
Countries”, 10 Ann. Surv. Int'l & Comp. L. 215, hal. 2. 
3 Carlos M. Vázquez, “Direct vs. Indirect Obligations of Corporations under International Law”, 43 Colum. 
J. Transnat'l L. 927, hal. 2. 
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MNCs untuk ikut membuat dan menandatangani sebuah perjanjian internasional 

bersama-sama dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional. 

  

II. Status MNCs dalam Hukum Internasional  

 

A. Signifikansi Pembebanan Tanggungjawab Internasional Terhadap MNCs 
 

Menurut Nancy L. Mensch, Multi National Corporations atau MNCs dapat 

didefinisikan sebagai entitas yang melakukan kegiatan usaha di beberapa negara melalui 

cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia (terutama di negara-negara 

berkembang) dimana kantor pusatnya terletak di negara-negara maju.4 Terdapat beberapa 

alasan mengapa MNCs memilih untuk melakukan usaha di negara lain melalui cabang 

atau anak perusahaannya. Alasan utamanya adalah bahwa melakukan kegiatan usaha di 

negara lain memungkinkan MNCs untuk memproduksi sebuah produk dengan harga yang 

lebih murah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah keuntungan 

atas lokasi (location advantages). Keuntungan ini memungkinkan MNCs untuk 

mendapatkan tenaga kerja dengan gaji yang rendah, aturan perpajakan yang ringan dan 

aturan-aturan hukum lain yang lebih longgar.5   

Fenomena diatas dikenal sebagai perilaku “race to the bottom”, yaitu keadaan 

dimana negara-negara berkembang mengundang MNCs untuk melakukan foreign direct 

investment dengan cara berlomba memberikan kemudahan dan kelonggaran aturan 

hukum seringan mungkin dengan alasan untuk memacu pertumbuhan ekonominya. 

Akibatnya, timbul posisi yang tidak seimbang diantara MNCs dan negara penerima 

investasi. Negara penerima bukan hanya menjadi tidak mampu  mencegah timbulnya 

pelanggaran hukum oleh MNCs tapi justru turut melegalkan praktek-praktek pelanggaran 

hak-hak buruh, perusakan lingkungan dan pelanggaran hak konsumen yang dilakukan 

oleh MNCs.6 Nancy L. Mensch, berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua alasan 

mengapa MNCs harus mempunyai tanggungjawab hukum internasional. Pertama, MNCs 

                                                 
4 Nancy L. Mensch, “Codes, Lawsuits or International Law: How Should the Multinational Corporation be 
Regulated with Respect to Human Rights?”, 14 U. Miami Int'l & Comp. L. Rev. 243, hal. 2. 
5 Sarah M. Hall, “Multinational Corporations' Post-Unocal Liabilities for Violations of International Law”, 
34 Geo. Wash. Int'l L. Rev. 401, hal. 2. 
6 Carlos M. Vázquez, loc. cit. 



 4

mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan ekonomi sebuah negara 

(terutama di negara berkembang) – bahkan kadang mampu memiliki kekuatan monopoli 

pasar dan kewenangan mengatur persyaratan kerja bagi buruh-buruhnya. Kedua, di 

banyak negara berkembang, MNCs mengelola kegiatan usaha yang berhubungan dengan 

pelayanan publik seperti transportasi, tenaga listrik dan telekomunikasi – hal ini secara 

tidak langsung seperti memberikan sebagian dari kewenanangan negara kepada MNCs.7  

 
B. Menempatkan MNCs Sebagai Subyek Hukum Internasional 

 

  Permasalahannya adalah apakah tanggungjawab terhadap MNCs dapat 

dipaksakan melalui sebuah instrumen hukum internasional? Jawabnya dapat, namun 

untuk dapat memaksakan pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional terhadap 

MNC, diperlukan keterlibatan secara aktif oleh MNCs sebagai pihak dalam proses 

penyusunan, perumusan, persetujuan, penandatangan sampai dengan pengawasan 

implementasinya.  Hanya saja, melibatkan MNCs sebagai pihak dalam pembentukan 

sebuah perjanjian internasional bersama-sama dengan negara akan menempatkan MNCs 

menjadi setara dengan negara yang mempunyai hak dan kewajiban internasional. 

Sedangkan untuk memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, sebuah entitas 

haruslah merupakan subyek hukum internasional. Menurut Ian Brownlie, setidaknya 

terdapat tiga kritera yang bila salah satunya telah dapat dipenuhi maka sebuah entitas 

dapat memperoleh status sebagai subyek hukum internasional, kriteria tersebut adalah: 

pertama, adanya kapasitas untuk melakukan gugatan dalam hal terjadi pelanggaran 

hukum internasional. Kedua, adanya kapasitas untuk menandatangani perjanjian 

internasional. Ketiga, adanya privilege dan  imunitas yang lahir dari natural jurisdiction. 

Kriteria ketiga ini umumnya secara khusus hanya dimiliki oleh negara karena memiliki 

wilayah dan kedaulatan atas wilayah tersebut.8 Sehingga berdasarkan kriteria diatas, 

legal personality dalam hukum internasional dapat diartikan sebagai adanya kapasitas 

untuk memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum internasional.  

                                                 
7 Nancy L. Mensch, op. cit., hal. 3. 
8 Ian Brownlie, “Principles of Public International Law, 3rd Edition, 1979, hal. 677-686. 
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Teori klasik dalam hukum internasional menyatakan bahwa hukum internasional 

adalah hukum yang berlaku dalam hubungan antar negara.9 Hanya saja pendapat klasik 

seperti itu nampaknya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan sifat hukum 

internasional saat ini. Meskipun beberapa ahli hukum internasional masih menempatkan 

negara sebagai subyek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban secara 

penuh10, namun dalam perkembangannya subyek hukum internasional telah bertambah 

menjadi termasuk non-state international legal person.11 Termasuk dalam katagori non-

state international legal person ini adalah individu-individu, organisasi-organisasi 

internasional dan NGOs.12  Namun bertambahnya jumlah subyek hukum dalam hukum 

internasional nampaknya masih belum memberikan tempat kepada MNCs untuk diakui 

sebagai sebagai subyek hukum internasional.  

Ada beberapa alasan mengapa MNCs masih tidak mendapatkan pengakuan 

sebagai subyek  hukum internasional. Salah satunya adalah karena beberapa negara tidak 

bersedia untuk memaksa sebuah MNCs bertanggungjawab atas kerugian yang 

ditimbulkan dari kegiatan usaha MNCs tersebut di negara lain, hal ini karena sebelum 

memaksa MNCs untuk bertanggungjawab maka negara harus terlebih mengakui 

international legal personality dari MNCs – pengakuan ini pada akhirnya akan 

menempatkan MNCs pada posisi yang setara dengan negara dalam hukum internasional. 

Beberapa negara khawatir bila MNCs mendapatkan kedudukan seperti negara dan 

memiliki hak sebagai subyek hukum internasional, maka MNCs akan mampu untuk 

mengajukan klaim-klaim hukum melawan negara berdasarkan hukum internasional.13 

Walaupun kekhawatiran beberapa negara tersebut cukup beralasan untuk dapat 

diterima, beberapa ahli berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua kemungkinan yang 

untuk membuat MNCs mempunyai legal personality dalam hukum Internasional. 

Kemungkinan pertama adalah menggunakan dasar yang sama dengan kondisi dimana 

individu diakui sebagai subyek hukum internasional. Dalam hukum nasional sebuah 

                                                 
9 Jeffrey L. Dunoff, Et. al., “International Law: Norms, Actors, Process”, Aspen Publishers Inc. 2002, hal 
105.   
10 Mochtar Kusumaatmadja, “Pengantar Hukum Internasional”, Buku – I, Bagian Umum, Bina Cipta, 
Cetakan ke Tujuh, 1990, hal. 68. 
11 David H. Ott, “Public International Law in the Modern World”, Pitman Publishing 1987, hal 75. 
12 Boer Mauna, “Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”, Edisi 
ke-2, PT Alumni Bandung, 2005, hal. 49-58. 
13 Nancy L. Mensch, op. cit., hal. 2. 
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negara, badan hukum atau legal person mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

dengan individu atau natural person. Dalam jurisdiksi nasional di beberapa negara, 

sebuah badan hukum bahkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan. 

Karena dalam hukum internasional saat ini individu (natural person) dapat dikenai 

tanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida, 

beberapa ahli berpendapat bahwa tanggungjawab pidana internasional seharusnya dapat 

dibebankan pula kepada badan hukum (legal person) termasuk MNCs.14 

Kemungkinan kedua berlandaskan pada kenyataan bahwa teori klasik dalam 

hukum internasional tidak pernah menyatakan bahwa hanya tindakan pelanggaran oleh 

negara saja yang dapat dikatagorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional 

(internationally wrongful act). Setidaknya sebuah sumber hukum internasional yang 

berlaku sebagai sumber hukum sekunder atau secondary international law telah 

mengakui bahwa tindakan individu (person) atau sekelompok orang (group of persons) 

dapat dikenai tanggungjawab internasional bila individu atau sekelompok individu 

tersebut secara nyata menjalankan tugas atau kewenangan penguasa negara.15 Demikian 

juga tindakan non-state actors dapat dibebani tanggungjawab hukum internasional bila 

negara mengakui dan mengambil alih tindakan tersebut sebagai tindakan negara yang 

bersangkutan.16 Dengan demikian, tindakan MNCs yang merupakan tindakan 

sekelompok orang dapat dibebani tanggungjawab hukum internasional bila memenuhi 

dua persyaratan diatas.  

  Dari pembahasan diatas, nampak bahwa belum ada garis merah yang secara 

tegas menempatkan MNCs sebagai subyek hukum internasional. Namun secara 

bersamaan, tidak adanya batasan itu tidak berarti akan serta merta membebaskan MNCs 

dari tanggungjawab menurut hukum internasional atas kerugian yang ditimbulkan dari 

kegiatan usahanya. Nampaknya perdebatan tentang perlunya secara tegas menempatkan 

MNCs sebagai subyek hukum internasional serta memiliki hak dan kewajiban yang setara 

dengan non-state international legal persons lainnya masih sangat terbuka. Pada bagian 

ketiga tulisan ini akan diberikan beberapa contoh upaya dalam hukum internasional yang 

                                                 
14 Simon Chesterman, op. cit., hal 2. 
15 Lihat Article 9 dari Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, U.N. 
Doc. A/56/10 (2001), diakses melalui <http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries 
/9_6_2001.pdf> (tanggal 3 Oktober, 2007). 
16 Ibid, Article 11. 
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secara langsung maupun tidak langsung memberikan tanggungjawab hukum kepada 

perusahaan.  

 

III. Beberapa Upaya Pembebanan Tanggungjawab Hukum Terhadap MNCs 
dalam Hukum Internasional  

 
A. Tanggungjawab MNCs yang Bersifat Sukarela (Voluntary) 

 

Meskipun bersifat sukarela (voluntary), namun beberapa code of conduct yang 

bersifat internasional ternyata mampu memiliki kekuatan mengikat di antara MNCs yang 

membentuknya. Hal ini karena code of conduct biasanya lahir karena adanya kepentingan 

dari MNCs sebagai bagian dari strategi usaha untuk menghindari pemberitaan yang jelek 

tentang kegiatan usaha mereka. Alasan lain adalah karena sifat sukarela untuk terikat 

kedalam sebuah code of conduct lebih diminati oleh MNCs daripada untuk terikat kepada 

legislasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat wajib dan kaku. Salah satu 

upaya pembentukan aturan sukarela adalah sebagaimana yang digagas oleh The Coalition 

for Environmentally Responsible Economics yang merumuskan the CERES Principles.17 

Dalam aturan ini dinyatakan sepuluh misi dan etika menyangkut kebijakan perusahaan 

terhadap lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk secara 

periodik melaporkan pola-pola dan hasil dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidupnya.  

Termasuk dalam komitmen CERES Principles adalah perlindungan terhadap 

biosphere, penggunaan sumberdaya alam secara berkesinambungan, konservasi energy, 

sampai dengan komitmen untuk segera menginformasikan kepada publik mengenai 

kegiatan usaha perusahaan yang mungkin akan berbahaya bagi kesehatan dan 

keselamatan manusia dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal yang menarik dari 

Principles ini adalah komitmen yang menyatakan bahwa “Companies that endorse these 

Principles pledge to go voluntarily beyond the requirements of the law”, dengan 

demikian standar pengelolaan lingkungan yang digunakan oleh anggota CERES 

Principles berada diatas standar kewajiban hukum yang berlaku di negara tempat 

                                                 
17 The Coalition for Environmentally Responsible Economics, CERES Principles, diakses melalui 
<http://www.ceres.org/NETCOMMUNITY/Page.aspx?pid=416&srcid=416> (tanggal 3 Oktober, 2007). 
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usahanya. Saat ini sudah 50 perusahaan multi nasional yang bergabung, termasuk 

diantaranya adalah 13 perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500.18 

Contoh lain dari kesepakatan internasional yang bersifat voluntary adalah The 

Electronic Industry Code of Conduct (EICC).19  Berbeda dengan CERES yang 

menetapkan prinsip-prinsip, kesepakatan ini menetapkan code of best practices yang 

diadopsi dan dijalankan khusus oleh produsen elektronik dunia dan suplier-suplier 

mereka. Tujuan dari code ini adalah meningkatkan kondisi-kondisi tertentu dalam proses 

produksi dan penjualan elektronik dunia. Oleh karena itu didalamnya diatur petunjuk-

petunjuk mengenai pelaksanaan, kepatuhan, pengawasan dan pelaporan terhadap 5 hal  

yang termasuk dalam kewajiban sosial perusahaan, yaitu: Labor, Health and Safety, 

Environmental, Management System dan Ethics. Hampir sama dengan prinsip-prinsip 

yang ditetapkan oleh CERES, code ini juga menyepakati  penggunaan standar yang lebih 

tinggi dari aturan hukum yang berlaku, dengan bunyi bahwa: “The Code encourages 

Participants to go beyond legal compliance, drawing upon internationally recognized 

standards, in order to advance social and environmental responsibility. Bergabung dalam 

code ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan produsen elektronik dunia, termasuk 

diantaranya  adalah Cisco, Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft dan Sony.20  

Selain dari code of conduct yang dibentuk oleh private parties sebagaimana dua 

contoh di atas, menarik untuk menjadi perhatian adalah code yang dibentuk oleh negara-

negara dalam sebuah organisasi internasional. Salah satu code terpenting yang 

memberikan panduan bagi kegiatan usaha MNCs adalah “The OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises”.21 Berbeda dengan CERES Principles dan EICC yang dibuat 

atas kesepakatan beberapa MNCs,  panduan ini dibuat atas kesepakatan negara-negara 

yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-Operation and Development. 

Beberapa panduan penting yang tercantum di dalamnya adalah rekomendasi bagi MNCs 

yang berasal dari dan atau beroperasi di negara-negara OECD untuk membuka tidak 

hanya informasi laporan keuangan saja, tetapi juga laporan non-finansialnya yang 

                                                 
18 Ibid. 
19 The Electronic Industry Code of Conduct, version 2.0 October 2005, diakses melalui 
<http://www.eicc.info/downloads/EICC_English.pdf> (tanggal 3 Oktober, 2007). 
20 Ibid. 
21 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, 4th Ed., 2000, diakses melalui 
<http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf>  (tanggal 3 Oktober, 2007). 
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meliputi informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan sosial. Dalam hal 

ketenagakerjaan, panduan ini juga merekomendasikan kepada MNCs untuk secara aktif 

mendukung penghapusan kerja paksa (forced labor) dan untuk tidak mempekerjakan 

anak-anak (child labor). Selain dari pada itu, panduan ini juga memberikan rekomendasi 

khusus kepada MNCs berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, 

pemberantasan korupsi, perlindungan konsumen, penggunaan teknologi dan ilmu 

pengetahuan, persaingan usaha yangs sehat dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan.22    

Menyusul terbentuknya OECD Guidelines, pada tahun 1977 negara-negara 

anggota International Labour Organisation menyepakati terbentuknya “ILO Tripartite 

Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy”.23 

Deklarasi ini terakhir kali direvisi pada tahun 2000 untuk memfasilitasi perubahan dalam 

hukum perburuhan internasional dengan lahirnya konvensi-konvensi baru. Tujuan utama 

dari deklarasi ini adalah untuk mendorong kontribusi positif yang dapat diberikan oleh 

Multinational Enterprises (MNE’s) terhadap kemajuan ekonomi dan sosial serta 

meminimalkan akibat negatif yang timbul dari kegiatan usaha mereka. Deklarasi ini 

memuat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial dari kegiatan usaha 

multinasional, yang dapat dipakai oleh pemerintah, organisasi pekerja dan MNE’s itu 

sendiri.24 Sedikit berbeda dengan tiga aturan voluntary diatas, deklarasi ini mengatur 

secara lebih luas standar kepatuhan yang harus dijalankan oleh MNCs. Standar kepatuhan 

ini tidak saja mengacu pada hukum nasional dan standar internasional, tetapi juga 

mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal (local practices). Standar 

kepatuhan ini diatur dalam General Policies yang secara lengkapnya berbunyi:  

“All the parties concerned by this Declaration should respect the sovereign rights of 
States, obey the national laws and regulations, give due consideration to local practices 
and respect relevant international standards. … They should also honour commitments 

                                                 
22 Ibid. 
23 ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy 
(selanjutnya disebut “ILO Declaration”), 3rd Ed., Geneva, International Labour Office, 2001, diakses 
melalui <http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/english.pdf> (tanggal 3 Oktober, 
2007). 
24 International Labour Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy, Caux Roundtable, diakses melalui < 
http://www.cauxroundtable.org/ILOTripartiteDeclarationofPrinciplesconcerningMultinationalEnterprisesan
dSocialPolicy.html> (tanggal 3 Oktober, 2007). 
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which they have freely entered into, in conformity with the national law and accepted 
international obligations.” 
 
 Keempat contoh code of conducts internasional yang bersifat voluntary diatas 

setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai upaya-upaya pembebanan 

tanggungjawab hukum terhadap MNCs, baik itu yang diprakarsai oleh organisasi 

internasional publik maupun privat. Hanya saja sifat sukarela dari code of conducts diatas 

menjadi kelemahan utama bagi pelaksanaan yang efektif oleh MNCs.  Pelaksanaan code 

of conducts diatas tidak dapat dipaksakan dan tidak ada sanksi bila MNCs menolak untuk 

mematuhinya.  Hal ini secara tegas dinyatakan dalam OECD Guidelines bahwa 

“observance of the Guidelines by enterprises is voluntary and not legally enforceable”. 

Kondisi yang sama juga terjadi dengan ILO Declaration yang secara tegas dimaksudkan 

untuk memberikan panduan-panduan yang “recommended to observe on a voluntary 

basis”. Dengan demikian nampak bahwa meskipun code of conducts dapat menjadi upaya 

alternatif untuk mengatur kegiatan usaha MNCs, namun sifat voluntary dan anjuran-

anjuran yang melekat di dalamnya tidak cukup kuat untuk memaksa agar MNCs dapat 

dikenai tanggungjawab hukum atas akibat negatif dari kegiatan usahanya. 

 

B. Tanggungjawab MNCs  Melalui Kewenangan Negara 

 
Salah satu metode yang dikenal dalam hukum internasional untuk memberikan 

tanggungjawab hukum kepada sebuah entitas adalah melalui instrumen perjanjian 

internasional. Perjanjian internasional sendiri dianggap sebagai sumber hukum utama 

dalam hukum inetrnasional, hal ini karena sifatnya yang mengikat dan terkadang 

memiliki mekanisme pemberian sanksi serta memiliki mekanisme pelaporan kepatuhan. 

Saat ini telah banyak jumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelaksanan 

tanggungjawab hukum MNCs, namun sifat pembebanan tanggungjawab tersebut tidak 

secara langsung.  Setiap negara peserta dalam sebuah perjanjian internasional umumnya 

memiliki kewajiban untuk membuat legislasi nasional yang efektif guna memaksa MNCs 

mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut. Dengan demikian 

peran ketentuan hukum internasional dalam mengatur MNCs baru akan nampak bila 

negara telah mentransformasikannya kedalam hukum nasional. Contoh dari salah satu 
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ketentuan ini adalah kewajiban dari maskapai penerbangan sipil untuk membayar ganti 

kerugian kepada penumpang dalam hal terjadi kecelakaan penerbangan. Tanggungjawab 

maskapai penerbangan tersebut asalnya adalah bersumber dari ketentuan dalam 

“Warsawa Convention” 25 yang dituangkan kedalam hukum penerbangan nasional sebuah 

negara.  

Menarik untuk dianalisa bahwa tanggungjawab MNCs tidak hanya terbatas pada 

kerugian-kerugian fisik sebagaimana diataur dalam Warsawa Convention diatas, hukum 

internasional juga telah melakukan upaya pembebanan tanggungjawab kepada MNCs 

untuk mencegah MNCs melakukan perbuatan yang dapat memberi akibat negatif secara 

non fisik. Contoh dari aturan tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam “The 

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials.26 Dalam konvensi ini, 

negara-negara anggota OECD menyadari pentingnya memerangi praktek suap dan 

korupsi oleh pegawai-pegawai dari organ pemerintah di negara penerima investasi karena 

praktek ini terbukti telah menghambat terwujudnya good governance, memperlambat 

kemajuan ekonomi negara dan merusak kompetisi usaha secara internasional. Secara 

tegas konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota OECD untuk memidanakan pelaku 

suap kepada pegawai pemerintah, rumusan kewajiban ini menyatakan bahwa “The 

bribery of a foreign public official shall be punishable by effective, proportionate and 

dissuasive criminal penalties”27. Meskipun konvensi ini tidak secara tegas menunjuk 

MNCs karena mengatur larangan pemberian suap kepada pegawai pemerintah oleh “any 

person” dan dengan cara “directly or through intermediaries”, namun rumusan ini telah 

cukup untuk menjerat MNCs yang melakukan perbuatan suap melalui direktur, 

komisaris, stafnya ataupun dengan perantara pihak ketiga atas permintaan dari MNCs.  

Rumusan aturan lebih tegas dan menunjuk MNCs sebagai “group or 

organization” dapat ditemukan dalam “The International Convention on the Elimination 

                                                 
25 Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Transportation by Air, October 
12, 1929, diakses melalui < http://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.warsaw.convention.1929/portrait.pdf> 
(tanggal 3 Oktober, 2007). 
26 OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 
Transactions, Adopted by the Negotiating Conference on 21 November 1997, diakses melalui < 
http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/38028044.pdf> (tanggal 3 Oktober, 2007). 
27 Ibid., Article 3. 
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of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)”.28 Dalam konvensi ini secara jelas 

disebutkan bahwa “Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate 

means, including legislation as required by circumstances, racial discrimination by any 

persons, group or organization”. Kata group atau organization dalam konvensi ini secara 

sederhana dapat diintepretasikan termasuk juga menunjuk pada MNCs. Kondisi yang 

sama juga dapat ditemukan dalam “The International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (ICESCR)”.29 Oleh kovenan ini diatur bahwa:  

“Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or 
person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction 
of any of the rights or freedoms recognized herein… .”  
 
Berdasarkan kovenan diatas, MNCs sebagai sebuah “group” tidak diberikan hak untuk 

melakukan tindakan yang dapat melanggar martabat manusia, kebebasan dari rasa takut 

dan perlakuan yang setara - sebagaimana tujuan dari kovenan ini. 

  Namun penting untuk dicatat bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum 

internasional diatas - meskipun telah pula mengatur MNCs dalam katagori group atau 

organization - tidak secara langsung membebankan tanggungjawab internasional kepada 

MNCs. Tanggungjawab yang sebenarnya adalah berada pada negara-negara peserta 

konvensi-konvensi tersebut. Adalah menjadi kewajiban negara perserta konvensi untuk 

membuat aturan hukum nasional agar ketentuan hukum internasional tersebut menjadi 

efektif menjerat perilaku negatif yang dilarang oleh konvensi tersebut. Demikian pula 

adalah menjadi kewajiban bagi negara-negara peserta konvensi untuk memastikan adanya 

proses hukum yang efektif untuk menghukum setiap pelanggaran ketentuan dalam 

konvensi oleh MNCs. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum internasional saat ini 

belum mampu untuk secara langsung membebankan tanggung jawab hukum kepada 

MNCs, dan masih diperlukan kewenangan negara dalam memberi sanksi hukum sebagai 

                                                 
28 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adopted and opened 
for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965, entry into 
force 4 January 1969, diakses melalui  <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm> (tanggal 3 
Oktober, 2007). 
29 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted and opened for signature, 
ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into 
force 3 January 1976, diakses melalui < http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm> (tanggal 3 
Oktober, 2007). 
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perantara. Dalam hal ini, nampaknya hukum internasional masih belum beranjak dari 

penggunaan teori klasik yang menganut prinsip “negara-sentris”.   

 
C. Upaya PBB dalam Pembebanan Tanggungjawab Hukum Terhadap MNCs 

Secara Langsung 
 

Meskipun terbatas pada isu-isu perlindungan hak asasi manusia, upaya untuk 

membebankan tanggungjawab hukum kepada MNCs secara langsung dengan 

menggunakan instrument hukum internasional sebenarnya telah dimulai oleh Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB) melalui “The Norms on Responsibilities of Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights”30 

(selanjutnya disebut dengan Norms). Instrumen ini secara resmi dikeluarkan oleh Sub 

Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada Agustus 2003, namun ide dasarnya sebenarnya 

telah diletakkan dan dimulai oleh Commision on Transnational Corporations yang 

merupakan bagian dari Economic and Social Council (ECOSOC) PBB sejak tahun 

1974.31 Berbeda dengan instrumen internasional lain yang lebih cenderung memberikan 

tanggungjawab kepada negara untuk mengatur kegiatan usaha MNCs, Norms ini 

membebankan secara langsung kepada MNCs kewajiban untuk menjamin pemenuhan 

pelaksanaan hak asasi manusia. Secara utuh rumusan Norms ini menekankan kewajiban 

MNCs sebagai berikut: 

“…transnational corporations and other business enterprises have the obligation to 
promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights 
recognized in international as well as national law, including the rights and interests of 
indigenous peoples and other vulnerable groups.” 
 
Rumusan dari Norms di atas didasarkan pada pemahaman bahwa sebagai salah satu organ 

dari masyarakat atau “organ of society”, MNCs mempunyai kewajiban untuk mendorong 

dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam “Universal 

                                                 
30 U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and 
Protection of Human Rights, Norms on the Responsibilities of the Transnational Corporations and Other 
Business Entities with Regard to Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003), diakses 
melalui < http://www1.umn.edu/humanrts/links/norms-Aug2003.html> (tanggal 3 Oktober, 2007). 
31 Larry Cata Backer, “Multinational Corporations, Transnational Law: The United Nations' Norms on The 
Responsibilities of Transnational Corporatiins as a Harbinger of Corporate Social Responsibility in 
International Law”, 37 Colum. Human Rights L. Rev. 287, hal. 312.  
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Declaration of Human Rights”32. Meskipun Deklarasi Umum tentang HAM (DUHAM) 

ini tidak secara tegas menunjuk pada MNCs, namun rumusan deklarasi telah berusaha 

mencakup semua pihak yang tergabung dalam masyarakat internasional, yaitu dengan 

menyatakan bahwa:  

“… every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in 
mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and 
freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their 
universal and effective recognition and observance . . .”  
 

Menarik untuk dianalisa bahwa setidaknya terdapat dua rumusan penting dalam 

ketentuan pelaksanaan Norms ini yang dapat disebut sebagai sebuah bentuk terobosan 

baru dalam hukum internasional. Terobosan tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, 

berkaitan dengan pelaksanaan Norms ini, MNCs berada dalam pengawasan dan verifikasi 

berkala oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau oleh sebuah mekanisme internasional 

maupun nasional yang telah ada atau yang akan dibentuk kemudian. Ketentuan ini 

penting karena selama ini sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam UN Charter, selama ini 

PBB lebih banyak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap sengketa antar 

negara, misalnya mengenai penggunaan kekuatan bersenjata (use of force) dan konflik-

konflik bersenjata, yaitu dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga perdamaian dunia. 

Belum pernah sebelumnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terlibat secara langsung 

untuk turut melakukan pengawasan dan memberikan verifikasi terhadap entitas yang 

bukan merupakan subyek dalam hukum internasional seperti MNCs.  

Sebenarnya terobosan ini justru akan menguntungkan bagi MNCs. Hal ini karena 

sebagai pihak yang diawasi, tentunya MNCs berhak melakukan tuntutan dan komplain 

bila terjadi kesalahan oleh PBB, organisasi internasional atapun nasional dalam 

melakukan penilaian yang merugikan MNCs. Dengan demikian, adanya kemampuan 

untuk menuntut dan melakukan klaim tersebut dapat menempatkan MNCs setara dengan 

PBB, organisasi internasional ataupun dengan negara yang mempunyai legal personality 

dalam hukum internasional. Pendapat penulis ini pada prinsipnya sama dengan pendapat 

dari Malcolm N. Shaw yang percaya bahwa pada saat Norms ini berlaku dan 

membebankan kewajiban hukum kepada MNCs, serta pada saat yang sama juga 

                                                 
32 Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948), diakses 
melalui < http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b1udhr.htm> (tanggal 3 Oktober, 2007). 
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memberikan kepada MNCs hak untuk melakukan klaim terhadap negara penerima 

investasi – maka pada saat itu MNCs dapat dikatagorikan sebagai subyek dalam hukum 

internasional.33 Disisi lain tentunya, negara akan sangat mungkin menjadi pihak yang 

dirugikan. Kemungkinan adanya gugatan dari MNCs yang kadang mempunyai kekuatan 

ekonomi yang lebih besar dari GNP sebagaian negara-negara di dunia, menjadikan 

banyak negara berada dalam posisi terancam secara ekonomi.  

Kedua, Norms ini mewajibkan kepada MNCs untuk memasukkan seluruh 

ketentuan Norms ke dalam setiap kontrak, perjanjian dan kesepakatannya dengan 

kontraktor, sub-kontraktor, penyalur, distributor atau dengan setiap orang atau badan 

hukum lain dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan dari Norms secara langsung 

dan meluas. Dengan demikian ketentuan dalan Norms ini dimaksudkan untuk bersifat 

mengikat pihak ketiga secara langsung bila yang bersangkutan melakukan hubungan 

hukum dengan MNCs dari negara peratifikasi Norms. Kewajiban seperti ini dapat 

dipahami untuk memastikan dan menjamin bahwa semua pihak yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha MNCs akan melaksanakan kewajiban perlindungan hak asasi manusia. 

Namun kewajiban tersebut nampaknya secara sengaja dibuat berlawanan dengan prinsip 

hukum umum dalam yang berlaku dalam hukum internasional yaitu prinsip pacta sunt 

servanda. Prinsip hukum ini sebagaimana telah tertuang ke dalam konvensi-konvensi 

tentang perjanjian internasional34 pada dasarnya mengatur bahwa hanya pihak-pihak 

yang terikat dalam sebuah perjanjian saja yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

isi dari perjanjian tersebut.  

                                                

 Sayangnya upaya PBB untuk menyediakan instrumen yang mampu mengontrol 

efek negatif dari pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk Norms ini tidak 

mendapatkan tanggapan yang serius. Nancy L. Mensch mencatat bahwa  Norms ini tidak 

mendapatkan dukungan dari organisasi internasional seperti International Chamber of 

Commerce (ICC) dan International Organisation of Employes (IOE), yaitu karena 

 
33 Malcolm N. Shaw, “International Law”, 4th Ed., Cambridge University Press, 1997, hal. 176. 
34 Lihat Article 26 dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, done at Vienna on 23 May 1969, 
entered into force on 27 January 1980. United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, diakses melalui 
<http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf>. Prinsip ini juga 
mendapatkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam preambul dari Vienna Convention on the Law of 
Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986, done 
at Vienna on 21 March 1986, diakses melalui < 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf> (tanggal 3 Oktober 2007). 
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pendekatan yang terlalu legalistik dan sifat langsung dan meluas dari aturan 

pelaksanaanya. Penolakan yang sama muncul dari negara-negara berkembang, yaitu 

karena adanya kewajiban untuk mengawasi dan melaporkan secara periodik kepada PBB. 

Keengganan negara-negara untuk mengawasi dan melaporkan ini timbul karena 

kewajiban ini berlawanan dengan kepentingan dari negara berkembang untuk 

mengundang investasi asing. Ironisnya lagi, pemberlakuan Norms ini justru tidak 

mendapatkan dukungan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB itu sendiri. Komisi ini 

menyatakan bahwa karena pembentukan Norms bukanlah atas permintaan resmi dari 

Komisi HAM PBB, maka Norms ini tidak mempunyai legal standing untuk dapat 

diberlakukan.35 

 

IV. Penutup 
 

Dari bagian kedua dan ketiga tulisan ini cukuplah untuk dikatakan bahwa 

meskipun telah terjadi perkembangan dalam hukum internasional berupa pengakuan 

terhadap non-state actor sebagai subyek hukum internasional, tetapi perkembangan ini 

belum menempatkan MNCs sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum 

internasional. Dengan demikian sampai saat ini MNCs masih berstatus sebagai obyek 

hukum internasional, dan pembebanan kewajiban kepadanya tidak dapat dilakukan secara 

langsung melainkan melalui kewenangan negara. Sebagaimana telah dibahas diatas, 

negara - negara (utamanya negara berkembang) justru berlomba untuk semakin 

meringankan hukum nasionalnya bila terkait dengan investasi asing. Dengan demikian 

ketergantungan kepada hukum nasional kurang dapat diandalkan untuk mengurangi, 

mencegah dan menghukum perilaku negatif dari MNCs berupa pelanggaran hak asasi 

manusia, perusakan lingkungan, pengabaian hak konsumen dan persaingan usaha yang 

tidak sehat. Untuk itu diperlukan adanya instrumen hukum internasional yang dapat 

diterima baik oleh negara-negara dan oleh MNCs sehingga dapat diimplementasikan 

secara langsung. Bila negara-negara masih enggan untuk duduk setara dengan MNCs 

dalam negosiasi dan perancangan sebuah perjanjian internasional, maka terlebih dahulu 

dapat dibuat kesepakatan tentang batasan hak-hak internasional yang dapat dimiliki oleh 

                                                 
35 Nancy L. Mensch, op. cit. hal. 8. 
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MNCs. Kesepakatan ini dapat menjadi jalan keluar untuk menjawab kekhawatiran 

negara-negara berkembang terhadap klaim-klaim dan gugatan-gugatan hukum yang 

mungkin dapat diajukan oleh MNCs bila status haknya setara dengan negara.  

Upaya untuk membebankan tanggungjawab secara internasional kepada MNCs 

sebenarnya telah didorong dan diimplementasikan oleh organisasi-organisasi 

internasional publik maupun privat. Namun tidak adanya pengakuan kepada MNCs untuk 

dapat bertindak sebagai pemegang hak dalam hukum internasional menjadikan 

implementasi pembebanan kewajiban internasional kepada MNCs menjadi tidak efektif. 

Terobosan hukum sebagaimana yang nampak dalam Norms di atas semestinya dapat 

menyelesaikan permasalahan ini. Sayangnya usaha untuk mengimplementasikan Norms 

tidak mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari negara-negara 

berkembang. Untuk itu diperlukan kerjasama sinergis antara beberapa organisasi-

organisasi internasional dalam merumuskan mekanisme hukum untuk mengawasi dan 

mengontrol perilaku negatif dari MNCs. Kandidat utama dalam kerjasama ini tentunya 

adalah dua organisasi internasional terbesar saat ini, yaitu Perserikatan Bangsa Bangsa 

dan World Trade Organisation (WTO). Alasan utama untuk melibatkan WTO dalam 

menyelesaikan masalah ini adalah karena kecenderungan negara-negara untuk 

memperhatikan secara serius isu-isu hukum yang berkaitan dengan perdagangan 

internasional. Kerjasama ini dapat menjadi jalan keluar bagi kebuntuan negosiasi di 

dalam  tubuh PBB sendiri, yaitu seperti yang terjadi pada Norms yang “dibunuh” sebelum 

lahir oleh Komisi HAM PBB itu sendiri.    
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