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Pengertian 

 Pertanggungjawaban adalah kewajiban 

memberikan jawaban yang merupakan 

perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan 

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas 

kerugian yang mungkin ditimbulkannya. 
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Pembatasan 

(1) Pertangggungjawaban negara timbul dalam hal 

negara itu merugikan negara lain. 

(2) Pertanggungjawaban negara dibatasi pada 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang 

melanggar hukum internasional. 
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Pembatasan (lanjutan) 

(3) Perbuatan suatu negara yang merugikan negara 

lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, 

tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. 

Contoh, suatu negara menolak masuknya WNA 

ke dalam wilayahnya. Negara berhak menolak 

atau menerima WNA masuk dalam wilayahnya. 
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Pemulihan 

 Pemulihan atas pelanggaran itu dapat berupa satisfaction 
atau pecuniary reparation. 

 Satisfaction merupakan pemulihan atas perbuatan yang 
melanggar kehormatan negara. Satisfaction itu dilakukan 
melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan 
dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan 
tidak akan terulangnya perbuatan itu. 

 Pecuniary reparation dilakukan bila pelanggaran itu 
menimbulkan kerugian material. 
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Macam-Macam 

Pertanggungjawaban Negara 
 Pertanggungjawaban atas Perjanjian 

Internasional 

 Pertanggungjawaban atas Kontrak 

 Pertanggungjawaban atas Konsesi 

 Pertanggungjawaban atas Ekspropriasi 

 Pertanggungjawaban atas Hutang Negara 

 Pertanggungjawaban atas Kejahatan 
Internasional 



3/20/2020 7 Pertanggungjawaban Negara 

Pertanggungjawaban atas 

Ekspropriasi/ nasionalisasi 

 Ekspropriasi/ nasionalisasi ialah pencabutan hak 

milik perorangan untuk kepentingan umum yang 

disertai pemberian ganti rugi. 



3/20/2020 8 Pertanggungjawaban Negara 

Perbedaan  

 Pada abad 19, setiap ekspropriasi atas hak milik 

warganegara asing dianggap merupakan dasar bagi 

tuntutan internasional. 

 Sejak abad 20, ekspropriasi atas hak milik asing untuk 

kepentingan umum tidak lagi dianggap bertentangan 

dengan HI bila dilakukan sesuai dengan pengumuman 

politik dalam negeri negara tersebut dan dilakukan 

tanpa pembedaan antara warganegara negara tersebut 

dan warganegara asing. 
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Kewajiban negara yang 

melakukan ekspropriasi 

 Ekspropriasi yang melanggar HI mewajibkan 

negara yang melakukan ekspropriasi itu 

membayar ganti rugi sebagaimana mestinya 

ekspropriasi yang sah dan juga membayar ganti 

rugi atas setiap kerugian yang diderita pihak yang 

dicabut hak miliknya. 
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Sahnya Tindakan Ekspropriasi 

 Tindakan tersebut dilaksanakan untuk 

kepentingan umum sehubungan dengan 

kebutuhan dalam negeri tersebut. 

 Tindakan tersebut harus diikuti oleh pembayaran 

ganti rugi yang prompt, adequate, and effective. 



3/20/2020 11 Pertanggungjawaban Negara 

Prompt 

 Pembayaran dilakukan secepat mungkin. 
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Adequate 

 Jumlah ganti rugi memadai dalam arti 

mempunyai nilai yang sama dengan usahanya 

pada waktu diekspropriasi, ditambah dengan 

bunganya sampai keputusan pengadilan 

dikeluarkan. 
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Effective 

 Pihak yang menerima pembayaran tersebut 

harus dapat memanfaatkannya. 
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The Doctrin of Imputabality 
(Pembebanan Kesalahan 

Petugas kepada Negara) 

 Kesalahan yang dilakukan oleh petugas negara 

atau orang yang bertindak atas nama negara 

dapat dibebenkan kepada negara. Berdasarkan 

pembebanan itu, kesalahan yang dilakukan oleh 

petugas tersebut menimbulkan 

pertanggungjawaban negaranya. 
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Pembatasan 

 Tidak setiap kesalahan petugas negara dapat 

membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan 

itu dapat terjadi bila: 

 (1) perbuatan, yang dilakukan oleh petugas negara itu, 

merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan 

hukum internasional 

 (2) hukum internasional membebankan kejahatan itu 

kepada negaranya. 



3/20/2020 16 Pertanggungjawaban Negara 

Pengutamaan pada HI 

 Ada kemungkinan bahwa perbuatan itu tidak 

merupakan pelanggaran hukum nasional tetapi 

merupakan pelanggaran hukum internasional atau 

mungkin perbuatan itu tidak dapat dibebankan kepada 

negara menurut hukum nasional, misalnya karena 

petugas itu melakukan perbuatan yang melampaui batas 

wewenangnya, tetapi menurut HI dapat dibebankan 

kepada negara tsb. Dalam hal demikian, HI berlaku. 
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Pertanggungjawaban Negara dan 

Teori Fault 
 Fault = kesalahan 

 Suatu perbuatan dikatakan mengandung fault bila 

perbuatan itu dilakukan dengan sengaja beritikat 

buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat 

dibenarkan. 
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Strick Liability 

 Teori dan praktek HI tidak mensyaratkan adanya 
fault pada perbuatan alat perlengkapan negara yang 
bertentangan dengan HI yang dapat menimbulkan 
pertanggungjawaban negara. 

 Dalam hal ini, negara menjadi bertanggung jawab 
tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut 
pertanggungjawaban itu untuk membuktikan adanya 
kesalahan pada negara tsb.  

 Pertanggungjawaban yang timbul tanpa 
memperhitungkan adanya fault itu disebut strict 
liability. 
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