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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting (par execellence) 

dibandingkan dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.
1
 Negara 

mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar 

mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Disamping itu negara 

berkuasa untuk mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan 

dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar. Untuk itu negara 

menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.
2
 

Kekuasaan tertinggi itu disebut kedaulatan (sovereignty). Kemampuan 

pusat kekuasaan suatu negara berdaulat untuk menjalankan fungsi kekuasaan 

umum (fungsi publik) atas barang dan manusia atas wilayahnya disebut yurisdiksi 

(jurisdiction). Ada 3 (tiga) macam yurisdiksi negara: Pertama jurisdiction to 

prescribe, yaitu kekuasaan untuk pembentukan hukum atau aturan yang mengikat 

orang atau barang di wilayahnya; Kedua, jurisdiction to adjudicate, yaitu 

kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui putusan yang mengikat, 

atau menginterpretasi hukum yang mengikat orang atau pribadi yang berkenaan, 

                                                            
1Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Jakarta, 2002), hlm.1 
2
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta,2009), hlm. 44 – 45. 



 

2 
 

dan Ketiga, jurisdiction to enforce, yaitu kekuasaan untuk memastikan melalui 

upaya paksa bahwa semua aturan hukum dilaksanakan.
3
 

Disamping kedaulatan dilengkapi dengan yurisdiksi tersebut diatas, 

kedaulatan negara juga dilengkapi dengan imunitas (immunity) atau kekebalan, 

yaitu imunitas negara (state immunity).Imunitas negara yaitu kekebalan suatu 

negara terhadap yurisdiksi negara lain, sehingga yurisdiksi negara yang 

belakangan tidak dapat diterapkan terhadap negara terdahulu karena immunitas. 

Imunitas negara mencerminkan suatu anggapan bahwa suatu negara berdaulat 

memiliki kewenangan untuk tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain
4
atau 

tidak tunduk pada yurisdiksi negara lain.  

Skripsi ini memcurahkan perhatian kepada immunitas suatu negara 

berdaulat terhadap yurisdiksi pengadilan negara lain atau imunitas suatu negara 

berdaulat terhadap jurisdiction to adjudicate negara lain. Menurut Antonio 

Cassese ada  dua alasan pembenaran atas imunitas negara terhadap jurisdiction to 

adjudicate negara lain yaitu: 

1. Negara-negara tidak boleh ikut campur terhadap tindakan public (public 

acts) negara asing yang berdaulat menghormati kemerdekaan mereka; 
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2. Lembaga peradilan asing tidak boleh ikut campur kebijakan luar negeri 

negara lain baik oleh otoritas pemerintah nasional maupun pemerintah 

daerah negara asing sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan.
5
 

Imunitas negara adalah sebuah institusi yang menjadi dasar bagi hukum 

publik internasional.
6
Aturan tentang imunitas negara merupakan bagian dari 

hukum kebiasaan internasional dan kadang termasuk ke dalam perjanjian. Secara 

spesifik, di tingkat regional Eropah, perjanjian mengenai imunitas negara dituang 

dalam European Convention on State Immunity (1972). Prinsip  imunitas negara 

sendiri dianggap sebagai ekspresi martabat dari kedaulatan dan persamaan 

kedaulatan.
7
Doktrin imunitas negara dalam hukum internasional telah 

berkembang sedemikian rupa, dari doktrin imunitas absolut sampai pada imunitas 

yang terbatas(restriktif). Doktrin imunitas absolut memandang bahwa suatu 

negara berdaulat secara bsolut tidak tunduk kepada yurisdiksi negara asing. 

Sedangkan mengenai imunitas restriktif Yudha Bakti Ardiwisastra 

mengemukakanbahwa doktrin imunitas restriktif membagi tindakan negara ke 

dalam jure gestionis dan jure imperii. Jure gestionis adalah tindakan-tindakan 

negara di bidang keperdataan atau dagang, sedangkan jure imperii adalah 

tindakan-tindakan negara di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu 

negara yang berdaulat Menurut doktrin imunitas restriktif hanyadalam hal 

tindakan negara tergolong jure imperii saja maka negara tersebut mempunyai 
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imunitas terhadap yurisdiksi negara lain, termasuk imunitas terhadap yurisdiksi 

dari forum pengadilan nasional asing. Tetapi ketika tindakan negara termasuk ke 

wilayah perdata,negara melakukan transaksi komersil atau bisnis, maka tidaklah 

lagi berlaku kekebalan bagi dirinya.
8
 

Seringkali klaim imunitas negara dikemukakan ketika negara menghadapi 

tuntutan hukum atas pelanggaran jus cogens dihadapan pengadilan suatu negara 

asing, dengan maksud agar terbebas dari hukuman. 

Mengenai apa yang dimaksud dengan jus cogens dan apa saja ruang 

lingkupnya terdapat dalam ketentuan  Pasal 53 Vienna Convention on the Law of 

Treaties tahun 1969 sebagai berikut:  

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

peremptory norm of general international law. For the purposes of the 

present Convention, a peremptory norm of general international law is a 

norm accepted and recognized by the international community of States as 

a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can 

be modified only by a subsequent norm of general international law 

having the same character 

 

Definisi jus cogens menurut Jimenez de Arechaga, yaitu: 

„this description of jus cogens fails to apprehend its real essence, since the 

definition is based on thelegal effects of a rule and not on its instrinsic 

nature, it is not that certain rules are rules of jus cogens because no 

derogatiomn from them is permitted; rather no derogation is allowerd 

because they possess the nature of rules of jus cogens‟
9
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Apabila klaim imunitas oleh suatu negara ketika menghadapi tuntutan 

hukum atas pelanggaran jus cogens di muka forum peradilan negara lain. diterima 

maka negara yersebut dan negara-negara lain dapat dengan bebas melakukan 

pelanggaran jus cogens. Dalam sejumlah putusan terdapat penolakan oleh hakim 

terhadap klaim imunitas negara dalam tuntutan hukum atas pelanggaran jus 

cogens. 

Kasus yang lebih baru adalah kasus yang diajukan oleh Negara Republik 

Federasi Jerman (Jerman) melawan Republik Italia (Italia) pada tanggal 23 

Desember 2008 ke hadapan ICJ (International Court of Justice) mengenai klaim 

imunitas negara Jerman terhadap tuntutan hukum atas pelanggaran jus cogens 

yang diajukan di pengadilan Italia. Secara formal Jerman mengklaim bahwa Itali 

melalui praktek peradilannya telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban 

berdasarkan hukum internasional yaitu tidak menghormati immunitas terhadap 

yurisdiksi Itali (jurisdictional immunity) yang dimiliki oleh Jerman. Kasus ini 

dikenal sebagai Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece 

intervening) dan diputus pada tahun 2012. 

Kasus Jerman dengan Italia mengenai imunitas Jerman terhadap yurisdiksi 

Italia itu adalah mengenai pelanggaran kewajiban Italia untuk menghormati 

imunitas negara Jerman berkenaan dengan kepemilikan Vila Vigoni, yaitu 

wilayah yang berupa properti berbentuk bangunan yang berada di teritori Italia 

tetapi menjadi milik Jerman. Jerman meminta ICJ untuk menyatakan bahwa Italia 

telah gagal menghomati imunitas terhadap yuridiksi Italia  di bawah hukum 
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internasional dengan dibawanya tuntutan perdata terhadap Jerman  oleh Italia di 

muka  pengadilan Italia untuk meminta ganti rugi terhadap pelanggaran hukum 

humaniter internasional yang dilakukan oleh German Reich selama Perang Dunia. 

Mengenai perselisihan antara Jerman melawan Italia sebelumnya sudah 

ada kasus Luigi Ferrini. Luigi Ferrini  adalah seorang warga negara Italia yang 

ditangkap oleh Jerman pada tahun 1944 dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa 

sampai akhir masa Third Reich (1943 -1945). Tanggal 23 September 1998, Ferrini 

mengajukan tuntutan ganti rugi kepada  negara Jerman  ke pengadilan Arrezo 

(Tribunale di Arrezo) Italia. Pengadilan Arrezo memutuskan bahwa tuntutan itu 

ditolak oleh pengadilan berdasarkan alasan bahwa Jerman memiliki imunitas 

negara. Ferrini mengajukan banding  ke Court of Appeal of Florence (Corte di 

Appello di Firenze), tetapi permohonan itu juga ditolak oleh Court of Appeal of 

Florence. Akhirnya Ferrini mengajukan keputusan itu untuk pemeriksaan ulang 

ke Italian Court of Cassasion (Corte di Cassazione) dan pengadilan kasasi ini 

memutuskan bahwa kasus ini termasuk ke dalam kasus tindak kriminal 

internasional (Ferrini v. Federal Republic of Germany, decision No. 5044/2004). 

Berdasarkan keputusan pengadilan kasasi itu kemudian kasus ini dibawa kembali 

ke pengadilan Arezzo dan pengadilan Arezzo kemudian memutuskan bahwa 

Jerman harus membayar ganti rugi terhadap Ferrini . Italian Court of Cassasion 

(Corte di Cassazione) menyatakan bahwa immunitas negara terhadap  yuridiksi 

negara lain adalah tidak mutlak dan kekebalan itu tidak dapat diberikan kepada 

Jerman dalam menghadapi tuntutan yang diajukan kepadanya karena kejahatan 
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yang dilakukan oleh Jerman adalah termasuk kejahatan di bawah hukum 

internasional.  

 

Setelah putusan Italian Court of Cassasion (Corte di 

Cassazione)mengenai Ferrini pada tanggal 11 Maret 2004 ada dua belas penuntut 

lainnya membawa kasus ini ke Pengadilan Turin (Tribunale di Torino) sejak 13 

April 2004. Pada tanggal 28 April 2008 Liberato Maietta mengajukan tuntutan 

ganti rugi melawan Jerman di depan Pengadilan Sciacca (Tribunale di Sciacca). 

Tuntutan ini  berhubungan dengan tindakan deportasi dan kerja paksa di Jerman 

yang berlangsung antara tahun 1943 dan 1945. Tuntutan serupa juga diajukan oleh 

Giovanni Martelli dan Liberato Maietta. Jerman mengajukan klaim imunitas 

terhadap yurisdiksi Italia, tetapi pada kasus-kasus ini Pengadilan Kasasi Italia 

menyatakan bahwa pengadilan Italia memiliki yuridiksi terhadap tuntutan yang 

diajukan terhadap negara Jerman tersebut.  

 

Pengadilan Italia menerima alasan dari Ferrini dan berbeda konteks 

putusan dalam prosesnya saat Ferrini mengajukan gugatan kepada Mr. Max Josef 

Milde, anggota dari Hermann Göring, divisi dari angkatan bersenjata Jerman yang 

terlibat dalam pembantaian massal di Civitella (Val di Chiana) pada 29 Juni 1944. 

Pengadilan Militer La Spezia (Tribunale Militare di La Spezia) menjatuhkan 

hukuman seumur hidup dan memerintahkan Milde untuk membayar ganti rugi 

kepada keluarga dan penerus korban (berdasarkan persidangan pada tanggal 10 

Oktober 2006 dan putusan terdaftar pada tanggal 2 Februari 2007). Jerman 
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mengajukan banding ke Pengadilan Militer Banding di Roma terhadap bagian 

putusan yang dianggap memberatkan dan putusan tersebut ditolak pada tanggal 18 

Desember 2007. Argumen Jerman terhadap yuridiksi dan alasan putusan 

mengenai Ferrini adalah tuntutan berdasarkan perbuatan kejahatan di bawah 

hukum internasional sehingga imunitas terhadap yuridiksi negara lain harus 

diabaikan (Rivista di diritto internazionale, Vol.92, 2009, p.618). 

 

Putusan pengadilan di atas berdasarkan Article 11 of European Convention on 

State Immunity yang berbunyi sebagai berikut: 

 

A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court of 

another Contracting State in proceedings which relate to redress for injury to 

the person or damage to tangible property, if the facts which occasioned the 

injury or damage occurred in the territory of the State of the forum, and if the 

author of the injury or damage was present in that territory at the time when 

those facts occurred.  
10

 

 

Sedangkan, berdasarkan Article 12 of United Nations Convention on Jurisdictional 

Immunities of States and Their Property: 

 

Personal injuries and  damage to property. Unless otherwise agreed 

between the States concerned, a State cannot invoke immunity from 

jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent 

in a proceeding which relates to pecuniary compensation for death or 

injury to the person, or damage to or loss of tangible property, caused by 

an act or omission which is alleged to be attributable to the State, if the 

act or omission occurred in whole or in part in the territory of that other 
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State and if the author of the act or omission was present in that territory 

at the time of the act or omission.
11

 

 

Telah ada sejumlah putusan kasus-kasus mengenai klaim imunitas negara 

atas yurisdiksi negara lain(dalam tuntutan berdasarkan pelanggaran jus cogens) 

sebelum kasus Jerman melawan Italia,  seperti dalam putusan lokal mengenai 

Voitioa maupun Ferrini, kasus Al Adsani, Pinochet, Bouzari dan lain-lain. 

 

Mengingat imunitas negara dan jus cogens adalah dua lembaga hukum 

internasional yang penting, tetapi potensial berhadapan satu dengan lainnya, maka 

penulis mengadakan penelitian untukpenulisan skripsi ini dengan berjudul 

“IMPLEMENTASI IMUNITAS NEGARA TERHADAP TUNTUTAN 

PELANGGARAN JUS COGENS DALAM KASUS JERMAN MELAWAN 

ITALIA” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Dalam penelitian hukum ini akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. 

―Bagaimana penerapan imunitas negara dalam kasus tuntutan atas pelanggaran jus 

cogens antara Jerman melawan Italia (dengan intervensi Yunani)?‖ 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 

untuk menemukan dan menganalisis tentang penerapan klaim kekebalan negara 

dalam tuntutan pelanggaran jus cogens pada Jerman melawan Italia 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Dalam lingkup akademik, penelitian hukum yang penulis berikan diharapkan 

memberi menfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum 

internasional dalam hal klaim mengenai kekebalan negara terhadap pelanggaran 

jus cogens yang dilakukan oleh suatu negara agar menambah pengetahuan dan 

pemahaman pembaca berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini. Sehingga dapat memahami mengenai persoalan klaim kekebalan 

negara yang diajukan terhadap pelanggaran jus cogens lebih mendalam terkait 

dengan kasus Jerman melawan Italia terhadap Vila Vigoni yang dianggap 

melanggar kekebalan Jerman. 

1.4.2 Manfaat Praktik 

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini, pembaca dapat memahami bagaimana 

penerapan kekebalan negara dalam kasus Jerman melawan Italia terhadap 

pelanggaran kekebalan negara akan Vila Vigoni, properti milik Jerman yang 

berada di teritori Italia diharapkan memberikan suatu masukan, terutama pada 
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kalangan praktisi hukum internasional agar memahami secara lebih cermat 

mengenai kekebalan negara. 

 

1.5. Sistematik Tulisan 

 

Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari lima bagian atau bab yang memiliki 

hubungan erat satu sama lain. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar dengan tujuan untuk mengarahkan pembaca ke arah 

isu hukum yang dijadikan permasalahan sebagai awal untuk menuju preskripsi. 

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai tata cara pembuatan skripsi. 

 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penjelasan umum mengenai negara, 

imunitas negara, jus cogens dan lain-lain yang terkait dengan pembahasan skripsi. 

 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan dan saran yang sesuai dengan metode penelitian dalam ilmu hukum 

berikut pendekatan-pendekatan yang digunakan. 
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4. BAB 4 : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menjabarkan analisis yang penulis lakukan dalam rangka menjawab 

permasalahan yang dikemukakan di bab I secara menyeluruh sehingga dapat 

dipahami bagaimana klaim kekebalan negara terhadap pelanggaran norma jus 

cogens dalam kasus Jerman melawan Italia. 

 

5. BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai penutup dalam penulisan penelitian, penulis akan memberikan 

kesimpulan atas uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya. Maka, bab 

ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


