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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang:  

Investasi Langsung Asing ["FDI"] memainkan peran penting bagi 

perkembangan ekonomi Negara. Menurut Komisi Perdagangan dan Pembangunan 

PBB, nilai total FDI global 2018 diperuntukkan sebesar US $ 1,43 triliun.1 Secara 

khusus, menurut data 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ,   investasi 

di Indonesia didominasi oleh FDI karena membutuhkan 58,8% dan investasi 

domestik hanya 41,2%. Tetapi untuk menyoroti pentingnya FDI dalam 

perekonomian Indonesia, FDI telah memberikan kontribusi US $ 7 miliar.2  

Karena sifat utama FDI dalam pembangunan ekonomi, Negara telah 

berupaya lebih banyak untuk menarik lebih banyak investasi asing. Salah satu cara 

untuk menarik investor asing adalah bahwa Negara memberikan rezim hukum 

untuk tujuan melindungi investasi asing di wilayah mereka melalui kesimpulan dari 

perjanjian investasi. Perjanjian investasi adalah perjanjian yang dibuat antara dua 

atau lebih negara yang bertindak sebagai pengamanan terhadap investasi yang 

dilakukan oleh investor asing di dalam wilayah negara-negara penandatangan.3 

Perjanjian-perjanjian ini dibuat baik di tingkat regional, misalnya, North America 

Free Trade Agreement dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement, dan 

bentuk yang paling menonjol adalah Perjanjian Investasi Bilateral [“BIT ” ]. 

                                                        
1 UNCTAD, World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies, United 
Nations Publication 2018, p. 2. 
2 Badan Koordinasi Penamanan Modal (BKPM) – RI, Domestic and Foreign Direct Investment 
Realization: Quarter II and January – June 2018, August 14, 2018, Available at: 
https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Bahasa_Inggris_Final.pdf 
3 Susan D. Franck [“Franck”], Foreign Direct Investment, Investment Treaty Arbitration, and the 
Rule of Law, 19 Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J. 337 (2006). p.341. 
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Kesimpulan dari perjanjian investasi di antara Negara-negara menandakan 

suatu cara untuk "memenuhi kebutuhan untuk mempromosikan dan melindungi 

investasi asing dan dengan maksud untuk meningkatkan kerangka hukum di mana 

investasi asing beroperasi".4 Tindakan menyeimbangkan 

kepentingan investor asing dan Negara ini menghasilkan dua hasil positif bagi 

kedua pihak. Ini karena perjanjian investasi menawarkan kepada investor asing 

beragam hak ekonomi, termasuk hak untuk menengahi klaim, dan sebagian dari 

negara dengan harapan menarik FDI menyediakan proyek infrastruktur negara, 

pekerjaan, dan stabilitas ekonomi.5 

Ruang lingkup penerapan hak dan kewajiban yang diberikan berdasarkan 

perjanjian investasi internasional atau BIT bergantung pada definisi investor dan 

investasi. Dalam hal investor, ia menetapkan elemen jurisdiksi ratione personae6 

yang akan menentukan kondisi yang diperlukan dari kelayakan untuk mengajukan 

klaim berdasarkan mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara [“ISDS”].7  

 investor yang konsisten dalam BIT adalah orang pribadi dan badan 

hukum, yaitu korporasi. Meskipun hukum internasional tidak sampai pada batas 

untuk mendefinisikan korporasi, karena ia secara eksklusif berada dalam 

kedaulatan suatu Negara, bagaimanapun, International Court of Justice ["ICJ"] 

dalam dua contoh, misalnya,, Barcelona Traction Case8 dan Ahmadou Sadio Diallo 

                                                        
4 Mirian Kene Omalu, NAFTA and the Energy Charter Treaty 2, 1999, p.2. 
5 Franck, Op. Cit., p.338. 
6 Alina Kaczorowska [“Kaczorowska”], Public International Law, Routledge, 2010. “Jurisdiction 
by reason of the person concerned”. 
7 OECD, International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations, 2008, 
p.  9.  
8 Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, Judgement, ICJ Reports 1970, paras. 38-
47 
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Case,9 telah mengakui kepribadian hukum yang terpisah untuk perusahaan. Dengan 

demikian, korporasi merujuk pada entitas yang secara hukum terpisah dari 

anggotanya, dan yang menikmati kepribadiannya sendiri dan dapat memegang hak 

dan kewajiban atas namanya sendiri.10 

Karena BIT adalah perjanjian yang mengatur perlakuan Negara terhadap 

investasi asing dan investor, BIT mengartikulasikan perlindungan substantif dan 

prosedural khusus yang diberikan kepada investor asing.11 Pada dasarnya, 

perlindungan substantif mengacu pada janji Negara tuan rumah untuk tidak 

menjadikan investor asing dan investasi mereka pada risiko yang tidak pantas.12 Ini 

biasanya termasuk jaminan dari negara-negara tuan rumah untuk menyediakan 

investor asing, inter alia, kompensasi yang sesuai untuk pengambil-alihan, 

kebebasan dari tindakan yang tidak masuk akal atau diskriminatif, jaminan 

perlakuan nasional, perlakuan adil dan setara, menerima perlindungan dan 

keamanan penuh, dan pada akhirnya, investor asing akan menerima perlakuan yang 

tidak kalah menguntungkan dari yang diberikan oleh hukum internasional.13  

 Di sisi lain, perlindungan prosedural yang terkandung dalam klausa ISDS, 

pada dasarnya memberikan investor asing mekanisme untuk menegakkan hak 

substantif langsung di bawah arbitrase internasional dalam forum yang disepakati 

yang ditetapkan dalam BIT. Inovasi revolusioner dalam BIT ini adalah untuk 

memulihkan opsi terbatas yang dimiliki investor, sebelum pengenalan rezim BIT, 

ke arah pelanggaran hukum internasional yang berdampak buruk terhadap investasi 
                                                        
9 Ahmadou Sadio Diallo (republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary 
Objections, Judgment, ICJ Reports 2007, para. 61. 
10 Peter Muchlinski, Corporations in International Law. para. 1 
11 Franck, Op. Cit., p.341. 
12 Ibid, p.342. 
13 Ibid. 
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mereka. Sebelum proliferasi BIT, pemulihan investor terbatas dan sedikit banyak 

tidak efektif, karena jalan hukum untuk pelanggaran kewajiban internasional suatu 

negara terbatas pada (1) negosiasi dengan Negara; (2) menggugat Negara dalam 

sistem domestik mereka di mana pertahanan kekebalan berdaulat sudah 

tersedia; (3) meminta pemerintah negara asal mereka untuk bernegosiasi secara 

diplomatis atas nama mereka; atau (4) meminta klaim bersama oleh negara asal 

mereka untuk mewakili mereka sebelum ICJ.14 Meskipun pada awalnya ada solusi 

hukum tertentu yang dapat dianggap sebagai peluang yang berguna untuk 

menyelesaikan perselisihan, namun dalam banyak kasus tidak efektif yang akan 

mengakibatkan ketidakmampuan investor untuk memperbaiki kerusakan mereka 

dengan memuaskan. Sebagai contoh, bahkan ketika seorang investor telah berhasil 

mengejar Negara asalnya untuk mendukung klaim mereka, masih ada tingkat 

ketidakpastian apakah investor akan menerima kompensasi finansial atas 

kerusakannya.15 Dengan demikian, klausa ISDS sebagai perlindungan prosedural 

yang ditentukan dalam BIT, berfungsi sebagai persetujuan Negara bagi investor 

untuk menggunakan hak mereka untuk menengahi secara langsung dengan mereka 

untuk pelanggaran perlindungan substantif di bawah BIT dalam forum yang 

disepakati. 
 

 Perselisihan yang diajukan oleh investor yang berkualifikasi mengenai 

investasi terlindungi mereka di bawah arbitrase internasional biasanya dipicu oleh 

semacam tindakan pemerintah yang menghasilkan efek buruk terhadap investasi 

investor asing. Misalnya, perilaku pemerintah melibatkan diberlakukannya 

                                                        
14 Ibid, p.343. 
15 Ibid 
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undang-undang yang meredenominasi mata uang lokal,16 pencabutan administrasi 

lisensi perbankan,17 pelanggaran kontrak privatisasi pemerintah,18 atau kegagalan 

untuk memberikan perlindungan polisi setelah penyitaan investasi secara paksa.19 

Pada akhirnya, tindakan tersebut harus merupakan pelanggaran terhadap 

perlindungan substantif misalnya pelanggaran terhadap perlakuan yang adil dan 

merata, pengambilalihan, klausa payung, perlakuan nasional, dan klausa negara 

yang paling disukai, dalam BIT agar memenuhi syarat untuk reparasi kerusakan. , 

baik material atau moral, dalam bentuk restitusi, kompensasi kepuasan. 

 Kerusakan moral telah secara konsisten dianggap sebagai kepala kerusakan 

yang sah menurut hukum internasional dan hukum investasi internasional. Namun, 

penerapan kerusakan tersebut memiliki tren yang berbeda karena fakta interpretasi 

standar "keadaan luar biasa".20 Dalam skripsi ini, penulis berupaya 

mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan kerusakan moral dalam rezim 

sengketa investor-negara dengan menganalisis kasus-kasus Desert Line LLC v. 

Yemen , Lemire v. Ukraine , dan Frank Charles Arif v. Moldova . 

 

                                                        
16 CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, Award, 12 
May 2005, paras. 64-66.  
17 Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc and A.S. Maltoil v. The Republic of Estonia [“Genin v. 
Estonia”], ICSID Case No. ARB/99/2, Award, June 25, 2001, para. 316. 
18 Eureko B.V. v. Republic of Poland, UNCITRAL, Partial Award, 19 August 2005, paras. 157,190. 
19 Wena Hotel Limited v. Arab Republic of Egypt, Proceedings on the Merits, 8 December 2000, 
para. 89-92. 
20 Jarrod Wong [“Wong”], “The Misapprehension of Moral Damages in Investor-State Arbitration”, 
Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers 2012, A. 
Rovine ed. 2013, p. 68. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah standar “exceptional circumstances” sesuai untuk menghadiahkan 

moral damage dalam arbitrase investasi international? 

2. Apakah kompensasi merupakan reparasi yang pantas untuk moral damage 

salam arbitrase investasi international?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Memahami pengertian kerusakan moral berdasarkan hukum internasional 

public dan hukum investasi international; 

2. Reparasi untuk moral damage yang konsisten dengan prinsip reparasi 

berdasarkan hukum internasional; 

3. Persempit persyaratan untuk memberikan moral damage bagi perusahaan 

dalam arbitrase investasi internasional.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis berkaitan dengan manfaat yang berasal dari penelitian hukum 

yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Secara 

khusus, dari perspektif teori hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

kontribusi pengembangan hukum investasi internasional dalam merenungkan 

masalah kerusakan moral dengan membangun kedudukan dan pengakuan 

kerusakan moral dalam hukum internasional dan implementasi reparasi sebagai 

tanggapan atas kerusakan moral yang berkelanjutan pada seorang penuntut. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 
 

Manfaat praktis terkait dengan manfaat penelitian hukum untuk penyelesaian 

masalah di bidang hukum atau pelaksanaan upaya tertentu. Secara praktis, harapan 

dari tesis ini adalah untuk memberikan pengetahuan, umpan balik yang bermanfaat, 

saran dan informasi kepada perusahaan dan praktisi serta Negara-negara 

sehubungan dengan pemberian kompensasi untuk kerusakan moral.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk kenyamanan para pembaca makalah ini, penulis akan 

menguraikan bab-bab singkat untuk tujuan untuk memberikan 

representasi yang jelas dan komprehensif dari diskusi yang disediakan 

di bawah ini:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab pertama, memberikan pengantar makalah ini mencakup 

latar belakang masalah yang berputar di sekitar masalah saat 

ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang 

dihasilkan dari penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II :  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Dalam bab kedua, dalam merekonsiliasi tujuan untuk 

memberikan bantuan untuk menjawab masalah penelitian 

ini, penulis memberikan deskripsi tentang landasan teori dan 
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konseptual yang secara langsung menjawab perumusan 

masalah yang terkandung dalam bab pertama. 

Sehubungan dengan dasar teoretis, penulis bergantung pada 

metode logika deduktif untuk melapisi kerangka masalah 

yang diangkat dan teori. Ini adalah metode yang memiliki 

tujuan untuk mempertimbangkan gagasan umum dan 

kemudian sampai pada kesimpulan secara khusus. Secara 

khusus, bagian ini akan menyelami konsep Articles on the 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Act, 

prinsip reparaso, moral damage, dan investor-State dispute 

settlement.  

Berkenaan dengan dasar konseptual, penulis berusaha untuk 

mengandalkan terminologi yang sangat penting untuk 

penelitian ini di mana ia berasal dari pemahaman yang 

diberikan dalam buku-buku, tulisan-tulisan dari publisitas 

yang berkualitas, dan hukum yang berlaku mengenai 

kerusakan moral di bawah kedua hukum internasional 

publik, umumnya, dan hukum investasi internasional. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ketiga memberikan tata letak penelitian yang telah 

digunakan untuk menjawab masalah penelitian ini. Mulai 

dari pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, metode 

penelitian, prosedur untuk mendapatkan bahan penelitian 
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tersebut, bahan hukum dan teknik penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Ini juga mencakup penggunaan metode 

penelitian normatif yang mencari jawaban melalui formulasi 

hukum yang didirikan dalam pendapat para publis yang 

berkualifikasi tinggi, yurisprudensi internasional dan 

domestik, dan sumber formal hukum internasional 

berdasarkan Pasal 38 (1) ICJ Statute.  

BAB IV : DISKUSI DAN ANALISA 

Bab keempat akan membahas masalah penelitian dan solusi 

selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penelitian 

berdasarkan landasan teoretisnya, prinsip-prinsip hukum 

internasional, dan yurisprudensi internasional. Dengan 

demikian, dalam bab ini, penulis akan memberikan analisis 

tentang: standar keadaan luar biasa untuk menghadiahkan 

kerusakan moral dan cara reparasi yang sesuai untuk 

kerusakan moral. 

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab kelima akan memberikan kesimpulan penelitian dan 

juga rekomendasi dari masalah saat ini yang berasal dari 

pendapat yang telah disimpulkan dari analisis masalah yang 

telah dirumuskan.  
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