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BAB II 

NATIONAL TREATMENT 

SEBAGAI PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL 

 

 Sebelum melangkah ke dalam analisis mengenai national treatment sebagai 

dasar legal standing warga negara asing, adalah penting kiranya menurut penulis 

untuk terlebih dahulu memberikan pemahaman mengenai ‘national treatment 

sebagai prinsip hukum internasional,’ sebagai dasar pijakan dalam mendukung 

analisis tersebut di atas yang akan dibahas pada Bab berikutnya. 

 Adapun metode yang diambil dalam penulisan Bab ini ialah menggunakan 

pendekatan historis sehingga dengan demikian, perkembangan penggunaan 

prinsip national treatment adalah fokus utama penulis dalam memberikan 

pengertian atau pemahaman bahwa national treatment sebagai prinsip hukum 

internasional pada hakikatnya adalah kewajiban hukum negara untuk 

memperlakukan WNA (yang berada di wilayah negara tersebut) sama seperti 

warga negaranya sendiri. 

 Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan penulisan pada Bab ini, maka 

sistematika pembahasan disusun sebagai berikut. Pertama, akan membahas 

mengenai standar perlakuan terhadap warga negara asing; Kedua, akan membahas 

mengenai national treatment dalam world trade law; dan Ketiga, akan membahas 

mengenai hakikat national treatment sebagai prinsip hukum internasional. 
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A. Standar Perlakuan terhadap Warga Negara Asing 

 
1.  Negara Maju dan Negara Berkembang 

 
 Praktik-praktik internasional umumnya mengenal 2 macam standar 

perlakuan terhadap warga negara asing (selanjutnya disingkat WNA). Adapun hal 

ini pada dasarnya merupakan isu hukum yang cukup kontroversial sehubungan 

dengan 2 pandangan yang saling bertentangan antara negara-negara maju dan 

negara-negara berkembang. Negara-negara maju (developed countries) di Barat 

umumnya lebih menginginkan perlindungan modal, harta benda dan warga 

negaranya di luar negeri 10  berdasarkan standar minimum internasional 

(international minimum standard) yang diyakini oleh negara-negara maju. 

 Standar minimum internasional ini diyakini sebagai seperangkat aturan yang 

saling berkorelasi satu sama lain dan berasal dari salah satu norma umum hukum 

internasional yang menetapkan bahwa perlakuan terhadap WNA di dalam suatu 

negara diatur oleh hukum bangsa-bangsa.11 Negara wajib memperlakukan WNA 

termasuk harta benda miliknya yang berada di dalam negeri setidak-tidaknya 

sesuai dengan standar minimum internasional tanpa mengindahkan bagaimana 

negara tersebut memperlakukan warga negaranya sendiri di dalam negerinya.12 

																																																								
10  Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Penerbit CV. 

Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h. 200 [selanjutnya disingkat Huala Adolf I]. 

11 Lori Fisler Damrosch, dkk., International Law Cases and Materials, Fifth Edition, 
West Publishing Co., St. Paul Minn., 2009, h. 1058-1059; Andreas Hans Roth, The Miminum 
Standard of International Law Applied to Aliens, A.W. Sijthoff, Leiden, 1949, h. 127. 

12 Malcolm N. Shaw QC., Op.Cit., h. 804; Huala Adolf I, Op.Cit., h. 202-203. 
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Pernyataan mantan Sekretaris dan Senator Amerika Serikat, Elihu Root, kiranya 

cukup untuk menggambarkan posisi dari standar minimum internasional tersebut. 

There is standard of justice, very simple, very fundamental, and 
of such general acceptance by all civilized countries as to form 
a part of the international law of the world. The condition upon 
which any country is entitled to measure the justice due from it 
to an alien by the justice which it accords to its own citizens is 
that it system of law and administration shall conform to this 
general standard. If any country’s system of law and 
administration does not conform to that standard, although the 
people of the country can be compelled to live under it, no other 
country can be compelled to accept it as furnishing a 
satisfactory measure of treatment to its citizenns. 13 

 
 Berdasarkan standar ini, manakala WNA di dalam sebuah negara, baik 

pendatang sementara (transient aliens) atau pun yang menetap (resident aliens) 

dirugikan oleh perlakuan negara tuan rumah (host state) bersangkutan yang 

dianggap tidak memenuhi standar minimum internasional, maka WNA tersebut 

berhak untuk memohon perlindungan dari negara kebangsaannya untuk 

melakukan intervensi atas kepentingannya dan adalah hak negara untuk 

melakukan intervensi atas nama warga negaranya di luar negeri apabila warga 

negaranya tersebut telah dirugikan oleh perbuatan negara tempat warganya 

tersebut berada.14  

 Umumnya intervensi yang dikenal dalam praktik negara-negara ialah 

intervensi diplomatik dan intervensi militer. Intervensi diplomatik dilakukan 

dalam bentuk pelaksanaan perlindungan diplomatik oleh negara. Dengan negara 

melaksanakan perlindungan diplomatik, maka negara mengklaim kerugian warga 

																																																								
13 Lori Fisler Damrosch, Loc.Cit., dikutip dari Elihu Root, The Basis of Protection to 

Citizens Residing Abroad, 4 American Society of International Law (A.S.I.L) Proceedings 13, h. 
1910, h. 20-21; Louis Henkin, dkk., International Law Cases and Materials, Second Edition, West 
Publishing Co., St. Paul Minn, 1987, h. 1043 dikutip dari Elihu Root, Loc.Cit. 

14 Huala Adolf I, Op.Cit., h. 34-35. 
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negaranya tersebut dan dapat melakukan penuntutan pertanggungjawaban negara 

terhadap negara pelaku bersangkutan untuk bertanggung jawab memberikan ganti 

rugi atas kerugian yang telah diderita oleh warga negaranya. Jika perilaku suatu 

negara terbukti merugikan dan tidak memenuhi standar minimum internasional, 

maka pertanggungjawaban negara lahir terhadap negara tersebut.15 

 Sedangkan, intervensi militer lazimnya dilakukan oleh negara dalam bentuk 

pelaksanaan agresi militer kepada negara lain dengan dalih ketidakmampuan 

negara lain tersebut dalam memenuhi kewajiban finansialnya,16 misalnya, dalam 

hal suatu negara tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang-

hutang negara yang timbul dari kontrak komersial internasional yang dibuat oleh 

negara dengan negara lain atau dengan WNA/ pengusaha-pengusaha asing 

sehingga negara lain bersangkutan atau negara kebangsaan dari warga negara 

yang dirugikan dapat mengambil langkah intervensi dengan menjalankan agresi 

militer ke dalam negara yang ‘tidak mampu’ tersebut sebagai cara untuk menagih 

hutang-hutang bersangkutan negara tersebut.17 

 Meski demikian, tidak ada kejelasan yang kongkrit mengenai bagaimana 

sebenarnya muatan dari standar minimum internasional tersebut. Di dalam klaim 

																																																								
15 Huala Adolf I, Ibid, h. 203; D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, 

Third Edition, Sweet and Maxwell, 1983, h. 398; Hingorani, Modern International Law, Second 
Edition, Oceana Publications, Dobbs Ferry-New York, 1984, h. 246.  

16 Manuel R. Garcia-Mora, “The Calvo Clause in Latin American Constitutions and 
International Law,” Volume 33, Marquette Law Review, h. 205, berkas diunduh dari 
http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol33/iss4/1, pada tanggal 3 April 2015 pukul 15.33. 

17 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh 1, terjemahan oleh 
Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, 2008, h. 402-403. 
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Neer,18 Komisi hanya menyatakan bahwa perlakuan negara terhadap WNA agar 

dapat disebut sebagai suatu kejahatan internasional, maka: 

Harus sama dengan penghinaan, niat burut (bad faith), 
mengabaikan kewajiban dengan sengaja, atau ketidaklayakan 
tindakan pemerintah yang sangat tidak memenuhi standar 
internasional sehingga setiap orang yang berakal sehat dan tidak 
memihak akan segera mengenali ketidaklayakannya. 

 
Pernyataan ini memicu beragam pendapat dari berbagai pihak, bahkan ada 

sebagian yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kepastian mengenai 

bagaimana muatan tetap dari standar minimum internasional tersebut.19 

 Di sisi lain, negara-negara berkembang (developing countries) cenderung 

lebih menginginkan untuk mengurangi hak-hak dan keistimewaan WNA di dalam 

negerinya dengan menekankan kedaulatan dan kemerdekaan negara di dalam 

negerinya20 serta prinsip persamaan antar bangsa sebagai landasan atas pembelaan 

pandangan dari negara-negara berkembang tersebut. 

 Bertolak belakang dengan standar minimum internasional dan tidak lain 

adalah sebagai reaksi untuk menolak keberlakuan standar tersebut, negara-negara 

berkembang meyakini bahwa negara hanya harus memperlakukan WNA di dalam 

negeri sama halnya dengan negara memperlakukan warga negaranya sendiri.21 

Dengan kata lain, yurisdiksi negara yang berlaku bagi warga negaranya demikian 

																																																								
18  L.F.H. Neer and Pauline Neer (U.S.A) v. United Mexican States, Reports of 

International Arbitral Awards, Volume IV, 1926, h. 60, 61-62, dikutip dari Malcolm N. Shaw QC., 
Op.Cit., h. 805 

19 Malcolm N. Shaw QC., Ibid., h. 804-405. 

20 Huala Adolf I, Op.Cit., h. 200. 

21 Malcolm N. Shaw QC., Loc.Cit.; Huala Adolf I, Op.Cit., h. 203; Carmen Tiburcio, 
The Human Rights of Aliens under International Law and Comparative Law, Kluwer Law 
International, The Hague, 2001, h. 45; Peter Malanczuk, Akehurt’s: Modern Introduction to 
International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, 1997, h. 260. 
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juga sama berlaku bagi WNA di dalam negara tersebut. Prinsip yang diyakini oleh 

negara-negara berkembang inilah yang kemudian juga diyakini sebagai national 

treatment.22 

 

2. National treatment menurut ajaran Carlos Calvo 

 Ahli hukum dan diplomat yang berasal dari Argentina, Carlos Calvo 

membuat pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Calvo, doktrin yang 

disebut juga sebagai prinsip national treatment. Dinyatakan bahwa WNA di 

dalam suatu negara tidak berhak atas hak-hak maupun keistimewaan yang tidak 

diberikan oleh negara tersebut kepada warga negaranya sendiri. Oleh karenanya, 

WNA yang menjalankan bisnis atau usahanya di suatu negara hanya dapat 

mengupayakan ganti rugi atas keluhan-keluhannya di hadapan otoritas lokal yang 

berwenang berdasarkan undang-undang di negara tersebut.23 Adapun akibat wajar 

dari Doktrin Calvo adalah dengan demikian negara tidak memiliki tanggung 

jawab yang lebih besar kepada WNA di dalam negeri dari pada tanggung jawab 

yang negara miliki terhadap warga negaranya sendiri. 

 Untuk itu Calvo berpendapat bahwa seorang kreditor asing di dalam suatu 

negara tidak berhak atas perlindungan yang lebih besar dari apa yang diterima 

oleh kreditor domestik dari negara tersebut. Oleh karenanya, kreditor asing juga 

hanya dapat mengajukan klaim kerugiannya melalui penyelesaian hukum yang 

																																																								
22 Peter Malanczuk, Ibid.; Carmen Tiburcio, Loc.Cit.; Manuel L. Garcia-Mora, Loc.Cit.; 

Louis Henkin, Op.Cit., h. 1049. 

23 Manuel L. Garcia-Mora, Op.Cit., h. 206; Carlos Calvo, Le Droit International 
Theorique, Fifth Edition (French Edition), Arthur Rousseau, Paris, 1896, h. 231-232 (selanjutnya 
disingkat Calvo I). 
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disediakan di pengadilan-pengadilan nasional lokal negara tuan rumah. Oleh 

Calvo, pandangannya tersebut disampaikan di dalam buku yang ia tulis, yaitu 

Derecho Internacional Teorico y Practico (1868), dengan pernyataan bahwa 

“aliens were not entitled to a higher degree of protection than domestic creditors 

and therefore, foreign citizens had to submit their claims to local courts.24 

 Pernyataan Calvo demikian secara historis sangat didorong oleh rasa 

penolakannya terhadap intervensi baik diplomatik maupun militer yang sedang 

meningkat terjadi di abad ke-19. Misalnya, disekitaran tahun 1838 dan 1861 

pemerintah Perancis menjalankan intervensi militer, yakni agresi militer, di 

negara Meksiko untuk menyelenggarakan klaim warga negara Perancis melawan 

pemerintahan Meksiko. 

 Peningkatan ekspansi perekonomian Barat pada abad ke-19 yang telah 

mendorong pengusaha-pengusaha Eropa untuk memperluas bisnisnya hingga ke 

luar negeri merupakan trigger seiring dengan meningkatnya intervensi yang 

dilakukannya kepada negara lain. Adapun pemerintahan Eropa berpegang kepada 

standar minimum internasional untuk melindungi warga negaranya termasuk harta 

bendanya selama berada di luar negeri tersebut25 dan akan mengambil tindakan 

intervensi atas nama warganya bersangkutan manakala negara bersangkutan tidak 

memenuhi standar minimum internasional. 

 Pandangan Calvo mengenai prinsip national treatment tersebut kemudian 

semakin diperkuat maupun disempurnakan di dalam edisi Perancis dari buku 

																																																								
24  Carlos Calvo, Derecho Internacional Teorico y Practico, Buenos Aires, 1868 

(selanjutnya disingkat Calvo II); Manuel L. Garcia-Mora, Loc.Cit. 

25 Lucia Druetta, Assistant ed., Carlos Calvo (Argentine, 1824-1906), International 
Judicial Academy, http://www.judicialmonitor.org/archive_winter2013/leadingfigures.html, 
dikunjungi pada tanggal 4 April 2015 pukul 09.27. 



	 16	

Derecho Internacional Teorico y Practico (1868), yakni Le Detroit International 

Theorique et Pratique (1896), dimana Calvo mengemukakan bahwa “It is certain 

that aliens who establish themselves in a country have the same right to 

protection as nationals, but they ought not to lay claim to a protection more 

extended...” 26  Lebih lanjut Calvo menguraikan dasar pemikirannya terhadap 

prinsip national treatment tersebut, yaitu:27 

1. Equality, sovereignty and independence of governments are 
paramount rights of the States; 

2. States, being equal, sovereign and independent, have the 
right to expect non-interference from other States; 

3. Aliens have to abide by the local law of the State wherein 
they reside without invoking diplomatic protection of their 
governments in the prosecution of claims arising out of 
contracts, insurrection civil war or mob violance. 

 
Menurut Garcia Amador, dasar pemikiran Calvo merumuskan prinsip national 

treatment ini dilatarbelakangi oleh 2 (dua) hal, yaitu:28 

1. Bahwa orang asing memiliki hak perlindungan yang sama 
dengan warga negara dan tidak dapat menuntut perlindungan 
yang lebih besar; 

2. Orang asing yang mengklaim hak perlindungan lebih besar 
dari pada yang diberikan oleh negara dimana ia tinggal 
adalah bertentangan dengan hak persamaan antara negara 
(the right of equality of nations). 

 
 Sejak dikemukakan oleh Calvo, penggunaan prinsip national treatment 

secara hukum semakin berkembang dan diperkuat di dalam lingkup regional di 

negara-negara Amerika Latin. Disekitaran tahun 1886, misalnya, dimana prinsip 

national treatment mulai diletakkan ke dalam konstitusi negara-negara Amerika 
																																																								

26 Calvo I, Op.Cit., h. 232; Donald R. Shea, The Calvo Clause: a Problem of Inter-
American and International Law and Diplomacy, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1955, h. 231; Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Op.Cit., h. 20. 

27 Lucia Druetta, Assistant ed., Loc.Cit.; Calvo I, Loc.Cit.;  

28 Huala Adolf I, Op.Cit., h. 203; Garcia Amador, The Changing Law of International 
Claims, Oceana Publications, New York, 1984, h. 53. 
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Latin. 29 Berdasarkan pengamatan Manuel Garcia-Mora 30 yang dilakukannya 

pada tahun 1950, terdapat 4 macam varian penerapan prinsip national treatment 

tercantum di dalam konstitusi di negara-negara Amerika Latin, yang penulis 

simpulkan terkategori menjadi 2 jenis penerapan. 

 Pada jenis yang pertama, prinsip national treatment diterapkan sebagai 

klausula perjanjian yang disebut Klausula Calvo. Untuk diketahui bahwa Klausula 

Calvo merupakan bentuk yang dikembangkan dari Doktrin Calvo oleh negara-

negara Amerika Latin. Klausula ini harus dicantumkan di dalam kontrak-kontrak 

komersial yang dibuat oleh WNA dengan pemerintahan negara-negara Amerika 

Latin. Prinsip national treatment ini diantaranya termasuk di dalam 3 (tiga) 

macam varian dari Klausula Calvo. 

 Pertama, negara akan memberikan investor asing national treatment dengan 

pengecualian peniadaan permohonan perlindungan diplomatik oleh investor asing 

dalam keadaan apapun. Dalam hal ini Meksiko adalah salah satu negara Amerika 

Latin yang mensyaratkan pencantuman Klausula Calvo dalam jenis demikian. 

Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) Konstitusi Meksiko dengan 

ketetapan sebagai berikut. 

Only Mexicans by birth or by naturalization or Mexican 
companies have the right to acquire ownership of lands, waters, 
and their appurtunances or to obtain concessions for the 
exploitation of mines, waters or combustible minerals in the 
Mexican Republic. The State may concede the same right to 
aliens provided they agree before the Ministry of Foreign 
Relations to consider themselves as nationals with respect to 
said properties and not to invoke the protection of their 
Governments in reference to same, should they fail to respect 

																																																								
29 Manuel L. Garcia-Mora, Op.Cit., h. 205; H.W. Briggs, The Law of Nations: Cases, 

Documents and Notes, S. Crofts and Co., New York, 1938, h. 522-523. 

30 Lihat Manuel L. Garcia-Mora, Op.Cit., h. 206-208. 
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the agreement, they shall be penalized by losing to the benefit of 
the Nation the properties they may have acquired. 31 

 
Aturan yang sama dengan ini juga tercantum di dalam Pasal 177 Konstitusi 

Ekuador, Pasal 32 Konstitusi Peru, dan Pasal 108 Konstitusi Venezuela. 

 Kedua, national treatment diberikan kepada WNA maupun perusahaan 

asing di dalam negeri dan kepadanya tidak dilarang untuk memohon perlindungan 

diplomatik dari negara kebangsaannya hanya dalam hal apabila negara tuan rumah 

melakukan penyangkalan keadilan (denial of justice) terhadapnya. Prinsip ini 

dicantumkan di dalam Pasal 18 Konstitusi Bolivia sebagaimana berikut. 

Foreign subjects and enterprises are, in respect to property, in 
the same position as Bolivians, and can in no case plead an 
exceptional situation or appeal through diplomatic channels 
unless in case of a denial of justice.32 

 
 Ketiga, pada dasarnya sama dengan varian sebelumnya tetapi terbatas dalam 

pendefinisian denial of justice yang dimaksudkan dapat dimohonkan permohonan 

perlindungan diplomatik karenanya. Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 25 

Konstitusi Nikaragua sebagaimana berikut. 

Aliens may not use diplomatic intervention except in cases of 
denial of justice. The later will not be so understood in the case 
of an executory verdict unfavorable to the claimant. Those who 
violate this provision will lose the right to reside in the 
country.33 

 
Ketentuan yang sama dengan ini juga tercantum di dalam Pasal 19 Konstitusi 

Honduras. 

																																																								
31 Manuel L. Garcia-Mora, Op.Cit., h. 206-207; Paul Peters dan Nico Schrijver, Latin 

America and International Regulation of Foreign Investment: Changing Perceptions, Institute of 
Social Studies Libraries, The Hague, 1991, h. 3. 

32 Manuel L. Garcia-Mora, Ibid. 

33 Manuel L. Garcia-Mora, Ibid. 
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 Prinsip national treatment dalam Klausul Calvo salah satunya tampak 

dalam kasus the North American Dredging Company of Texas (United States) v. 

Mexico (1926), 34  yang ditangani oleh United States-Mexico General Claims 

Commission, dimana tuntutan perkara tersebut ditolak oleh Komisi dengan dasar 

pertimbangan bahwa berdasarkan Klausula Calvo yang tercantum di dalam Pasal 

18 pada kontrak yang dibuat bersama oleh perusahaan Amerika Serikat dan 

pemerintah Meksiko tersebut adalah kewajiban perusahaan Amerika Serikat untuk 

mengajukan klaimnya dengan memakai bentuk penyelesaian hukum yang tersedia 

menurut undang-undang Meksiko. Faktanya, perusahaan terkait sama sekali tidak 

pernah menggunakan prosedur yang telah disepakati bersama dalam kontrak 

tersebut. Adapun prinsip national treatment yang terletak pada Klausul Calvo 

pada kontrak dalam kasus ini, sebagaimana telah diterjemahkan oleh seorang 

Agen Meksiko, telah disepakati dengan ketetapan bahwa: 

The contractor and all persons, who, as employees or in any 
other capacity... shal be considered as Mexican in all matters, 
within the Republic of Mexico, ... They shall not claim, nor shall 
they have, ... any other rights or means no enforce the same than 
those granted by the laws of the Republic to Mexicans, nor shall 
they enjoy any other rights than those established in favour of 
Mexicans....35 

 
 Selain itu, prinsip national treatment dalam Klausula Calvo juga tampak di 

dalam kasus El Oro Mining and Railway Company (ltd) (Great Britain) v. Mexico 

(1931) 36 yang ditangani oleh British-Mexico General Claims Commission.  

																																																								
34 North American Dredging Company of Texas (United States) v. United Mexican 

States, Volume IV, Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A), 1926, h. 26-35; J.G. 
Starke, Op.Cit., h. 291. 

35 North American Dredging Company of Texas (United States) v. United Mexican 
States, Op.Cit., h. 26-27. 

36 El Oro Mining and Railway Company (ltd) (Great Britain) v. United Mexican States, 
Volume V, R.I.A.A., 1931, h. 191-199; J.G. Starke, Op.Cit., h. 401. 
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Klausula Calvo yang tercantum pada kontrak yang dibuat oleh perusahaan dari 

Inggris Raya dengan pemerintahan Meksiko tersebut menerapkan prinsip national 

treatment dengan ketentuan sebagaimana berikut.  

The Company shall always be a Mexican Company, even though 
any or all its members should be aliens, and it shall be subject 
exclusively to the jurisdiction of the Courts of the Republic of 
Mexico in all matters whose cause and right of action shall 
arise within the territory of said Republic. The said Company 
and all aliens and the successors of such aliens having any 
interest in its business, whether as shareholders, employees or 
in any other capacity, shall be considered as Mexican in 
everything relating to said connected with the Company, any 
rights of alienage under  any pretext whatsoever. They shall 
only have such rights and means of asserting them as the laws of 
the Republic grant to Mexicans, and Foreign Diplomatic Agents 
may, consequently not intervene in any manner whatsoever.37 

 
 Berbeda halnya dengan kasus the North American Dredging Company of 

Texas (United States) v. Mexico (1926), dalam kasus ini Komisi menolak untuk 

menghapuskan perkara dengan dasar pertimbangan bahwa telah terjadi denial of 

justice dalam hal penundaan proses peradilan yang tidak wajar. Perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam kasus ini sebelumnya telah mengajukan klaimnya 

tersebut di pengadilan Meksiko sehingga tidak dapat dikatakan ada tindakan 

penghindaran terhadap prosedur penyelesaian hukum yang tersedia di dan 

berdasarkan undang-undang Meksiko. Tetapi selama 9 (sembilan) tahun tidak ada 

tindakan apapun dari pihak otoritas Meksiko yang berwenang untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap perkara yang telah diajukan tersebut.38 

																																																								
37 El Oro Mining and Railway Company (ltd) (Great Britain) v. United Mexican States, 

Op.Cit., h. 194-195. 

38 El Oro Mining and Railway Company (ltd) (Great Britain) v. United Mexican States, 
Ibid, h. 191. 
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 Pada jenis yang kedua, prinsip national treatment lebih mengarah kepada 

Doktrin Calvo sebagaimana diterapkan dengan ketentuan bahwa untuk seluruh 

tujuan, WNA di suatu negara tunduk pada perlakuan maupun kewajiban yang 

sama dengan warga negara dari negara tuan rumah. Pemberian national treatment 

dalam jenis ini salah satunya terlihat dalam Pasal 19 Konstitusi Kuba berikut. 

Aliens residing in the territory of the Republic shall be 
considered as equal to Cubans. 

1st. With regard to the protection of their persons and 
their goods. 

2nd. With regard to the enjoyment of rights recognized in 
this Constitution, with the exception of those granted 
exclusively to nationals. 

3rd. With regard to the obligation of respecting the 
socio-economic system of the Republic. 

4th. With regard to the obligation of observing the 
Constitution and the Law. 

5th. With regard to the obligation of contributing to the 
public expenses in the form and to the amount 
provided by Law. 

6th. With regard to submission to the jurisdiction and 
decisions of the tribunals of justice and the 
authorities of the Republic. 

7th. With regard to the enjoyment of civil rights, under 
the constitutions and within the limitations 
prescribed by Law.39 

 
Demikian juga ketentuan yang sama tercantum di dalam Pasal 45 Konstitusi El 

Salvador dan Pasal 12 Konstitusi Kosta Rika. 

 Convention on Rights and Duties of States yang dibuat oleh sebagian besar 

negara-negara Amerika Latin dan ditandatangani oleh anggotanya di The Seventh 

International Conference of American States yang diselenggarakan di Montevideo 

																																																								
39 Manuel L. Garcia-Mora, Op.Cit., h. 207-208. 
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tahun 1933 juga menerapkan prinsip national treatment yang mana dicantumkan 

pada Pasal 9 Konvensi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.40 

The jurisdiction of States within the limits of international 
territory applies to all inhabitants. Nationals and foreigners are 
under the same protection of the law and the national 
authorities and the foreigners may not claim rights other or 
more extensive than those of nationals. 

 
 

B. Prinsip National Treatment dalam World Trade Organization 

 National treatment saat ini lebih berkembang sebagai prinsip di dalam 

hukum perdagangan dunia. Adapun hukum perdagangan dunia ini dibawahi oleh 

Organisasi Perdagangan Dunia atau yang lebih dikenal dengan sebutan World 

Trade Organization (selanjutnya disingkat WTO).  

 Berlakunya prinsip national treatment dalam WTO pada dasarnya 

dilatarbelakangi oleh sejarah lahirnya WTO itu sendiri dimana WTO tersebut 

adalah dibentuk dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau 

General Agreement on Tariffs and Trade (selanjutnya disingkat GATT) 

berdasarkan Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 

tahun 1994 yang dibuat di dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round) GATT 

tersebut. 41 Perjanjian WTO tersebut kemudian ditandatangani oleh anggotanya di 

Marrakesh, Marocco, serta mulai efektif berlaku sejak 1 Januari 1995. 

																																																								
40 Huala Adolf I, Op.Cit., h. 204; Edwin Borchard, “The Minimum Standard of the 

Treatment of Aliens,” Paper 3469, h. 445, 12 Desember 2011, Faculty Scholarship Series, berkas 
diunduh dari http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3469, dikunjungi pada tanggal 7 April 
2015 pukul 17.09; The International Conference States, First Supplement, 1933-1940, h. 122. 

41 Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), Penerbit PT 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 15. 
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 Prinsip national treatment merupakan salah satu prinsip yang diterapkan 

oleh GATT. Disamping itu, terbentuknya WTO telah berpengaruh kepada 

diambilalihnya GATT oleh WTO yang mana pengambilalihan tersebut telah 

membawa 2 perubahan yang cukup penting baik bagi GATT maupun juga bagi 

WTO, yaitu: Pertama, GATT menjadi salah satu lampiran aturan dari WTO; 

Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru 

dalam perjanjian WTO. 42 

 Sebagaimana prinsip national treatment telah diterapkan oleh GATT pada 

masa-masanya sebelum diadakannya WTO, yakni sejak tahun 1947, maka dengan 

lahirnya WTO tersebut dengan demikian prinsip national treatment juga 

diterapkan oleh WTO bahkan menjadi salah satu prinsip sentral dalam WTO 

(sebagaimana juga prinsip Most-Favored-Nation) karena tercantum hampir di 

semua bidang inti perjanjian WTO tersebut43  sebagaimana diantaranya ialah 

General Agreement on Tariffs in Services (selanjutnya disingkat GATS) yang 

mengatur tentang perdagangan jasa, Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (selanjutnya disingkat TRIPs) yang mengatur tentang 

aspek perdagangan bebas dalam hubungannya dengan Hak Milik Intelektual, dan 

Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) yang mengatur 

tentang penanaman modal, termasuk juga GATT tahun 1994 sebagai lampiran 

WTO. 

 

																																																								
42 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT Rajawali Grafindo Persada, 

Jakarta, 2011, h. 97 [selanjutnya disingkat Adolf II]. 

43 Henrik Horn, National Treatment in the GATT, Research Institute of Industrial 
Economics, Sweden, 2006, h. 2. 
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1. Pengertian prinsip national treatment dalam GATT 

 Membahas mengenai pengertian prinsip national treatment dalam GATT 

terlebih dahulu adalah sangat diperlukan mengingat prinsip national treatment 

yang diterapkan di dalam GATT tersebut menjadi acuan bagi bidang-bidang 

perjanjian WTO lainnya yang juga sama menerapkan prinsip national treatment 

meskipun dengan penanganan yang sedikit berbeda. 

 Sebagai prinsip yang saat ini lebih dipraktikkan dalam hukum perdagangan 

dunia, makna yang mendasari prinsip national treatment itu sendiri tetap tidak 

terlepas dari makna yang mendasari prinsip national treatment dalam hukum 

internasional, yaitu sebuah prinsip yang membangun sebuah hubungan kewajiban 

dari suatu negara kepada WNA di dalam negeri. Berdasarkan pemahaman penulis, 

kewajiban negara yang dimaksud disini adalah memberikan perlakuan yang sama 

kepada WNA dan warga negara sendiri atau dalam kata lain adalah 

memperlakukan WNA sama seperti warga negara sendiri. 

 Berkenaan dengan hal ini, GATT mencantumkan prinsip national treatment 

ke dalam Pasal III ketentuannya yang mana diantaranya terdiri dari 10 ayat yang 

saling berkorelasi antara satu dan yang lainnya. Meski demikian, untuk dapat 

memperoleh pengertian prinsip national treatment dalam kapasitasnya yang 

diterapkan di dalam GATT harus dilakukan dengan cara melakukan pemahaman 

terhadap isi atau ketentuan yang tercantum di dalam Pasal III GATT tersebut. 

 Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa kewajiban yang mendasari 

prinsip national treatment ialah persolan mengenai pemberian perlakuan yang 

sama kepada WNA sebagaimana warga negara sendiri. Prinsip national treatment 

yang diterapkan oleh GATT dalam hal ini, sesuai dengan bidang dari GATT itu 
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sendiri, berlaku bagi suatu barang atau produk sehingga prinsip national treatment 

dalam GATT adalah lebih mengarah kepada perlakuan yang diberikan terhadap 

baik barang produksi domestik atau dalam negeri dan terhadap barang produksi 

asing atau luar negeri. 

 Di satu sisi, perlu dipahami bahwa produk asing yang dimaksud dalam 

ketentuan GATT ialah mencakup barang produksi asing yang telah diimpor ke 

dalam negeri dan telah masuk ke dalam pasar domestik sehingga dengan kata lain 

tidak berlaku dalam keadaan di luar dari pada cakupan tersebut.  Namun, di sisi 

lain juga perlu dimengerti bahwa ketentuan yang tercantum di dalam GATT 

sehubungan dengan kapasitasnya sebagai regulasi berkenaan dengan suatu barang, 

secara tegas dimaksudkan hanya berlaku bagi barang produksi dari sesama 

negara-negara anggota WTO. 

 Konten dari Pasal III GATT tentang national treatment pada dasarnya lebih 

mengarah kepada bentuk tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan 

prinsip national treatment. Itulah sebabnya, untuk dapat memperoleh pengertian 

atau definisi dari prinsip national treatment dalam penerapan GATT harus 

dipahami terlebih dahulu tindakan-tindakan yang bagaimana yang dikatakan 

bertentangan dengan prinsip national treatment sehingga pada akhirnya dapat 

ditarik suatu kesimpulan berkenaan dengan apa arti atau pengertian atau definisi 

dari prinsip national treatment dalam kapasitasnya sebagai prinsip yang 

diterapkan di dalam GATT. 

 Pasal III:1 GATT dalam hal ini berisi ketentuan sebagaimana berikut: 

The contracting parties recognize that internal taxes and other 
internal charges, and laws, regulations and requirements 
affecting the internal sale, offering for sale, purchase, 
transportation, distribution or use of products, and internal 
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quantitative regulation requiring the mixture, processing or use 
of products in specified amounts or proportions, should not be 
applied to imported or domestic products so as to afford 
protection to domestic production. 

 
Prinsip national treatment pada dasarnya adalah mengenai pemberian “perlakuan 

yang sama”. Berkenaan dengan hal mendasar tersebut, “perlakuan yang sama” 

yang tersirat di dalam ketentuan Pasal III:1 GATT ditunjukan dalam bentuk 

memberikan perlindungan yang sama atau setara terhadap produk domestik dan 

produk impor. Perlindungan yang sama ini dilakukan dengan cara tidak 

melakukan tindakan-tindakan internal baik terhadap produk domestik dan/ atau 

pun terhadap produk impor sebagai jalan atau dengan tujuan untuk lebih 

memproteksi produk domestik itu sendiri. 

 Adapun yang dimaksud dengan tindakan-tindakan internal disini berlaku 

cukup luas, yakni: Pertama, menyangkut segala bentuk tindakan yang 

berhubungan dengan penetapan pajak-pajak dan biaya pungutan lainnya, maupun 

juga perundang-undangan, pengaturan, serta persyaratan hukum yang memiliki 

pengaruh terhadap penjualan, penawaran penjualan, pembelian, angkutan/ 

transportasi, distribusi atau penggunaan suatu produk; dan Kedua, pengaturan 

kuantitatif internal yang mensyaratkan campuran, pemrosesan, serta penggunaan 

suatu produk dalam jumlah atau proporsi tertentu. 44 

 Pasal III:2 GATT menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan 

yang tercantum di dalam Pasal III:1 GATT. Dalam hal ini, Pasal III:2 GATT 

berisi ketetapan sebagaimana berikut: 

The products of the territory of any contracting party imported 
into the territory of any other contracting party shall not be 

																																																								
44 Adolf II, Op.Cit., h. 111-112; Oliver Long, Loc.Cit. 
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subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal 
charges of any kind in excess of those applied, directly or 
indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting 
party shall otherwise apply internal taxes or other internal 
charges to imported or domestic products in a manner contrary 
to the principles set fort in paragraph 1. 

 
Pasal III:2 GATT melengkapi ketentuan Pasal III:1 GATT sehubungan dengan 

tindakan internal berupa pengenaan pajak dan biaya-biaya pungutan lain terhadap 

suatu produk baik impor atau pun domestik. Berdasarkan Pasal III:2 GATT, 

tindakan suatu negara bertentangan dengan prinsip national treatment manakala 

negara tersebut mengenakan produk impor pajak internal atau biaya pungutan 

internal yang melebihi dari pada yang dikenakan terhadap produk domestik.  

 Meski demikian, unsur mendasar yang harus terpenuhi agar tindakan suatu 

negara dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip national treatment menurut 

ketentuan Pasal III.2 GATT ini adalah tindakan bersangkutan harus berada dalam 

posisi dimana pajak internal atau biaya pungutan internal yang dikenakan oleh 

negara terhadap produk impor tersebut melebihi dari pada yang dikenakan 

terhadap produk domestik yang sejenis (like product).  

 “Produk sejenis” berdasarkan Pasal III:2 GATT disini tidak cukup hanya 

dipahami dengan pemahaman sebatas produk yang sama “secara fisik” saja. 

“Sejenis” yang dimaksudkan dalam ketentuan ini ialah antara produk domestik 

dan produk impor tersebut selain physically harus sama, diantara kedua produk 

bersangkutan harus benar-benar memiliki hubungan yang kompetitif. Berkenaan 

dengan hal ini, GATT memiliki cara tersendiri untuk menilai apakah suatu produk 
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domestik dan impor bersangkutan dapat dikatakan produk yang sejenis, yaitu 

diantaranya adalah dengan melakukan penilaian terhadap: 45 

− Klasifikasi tarif internasional pada produk bersangkutan; 

− Kegunaan akhir dari produk bersangkutan dalam suatu pasar domestik; 

− Selera dan kebiasaan konsumen terhadap produk bersangkutan; dan 

− Karakteristik fisik, sifat, maupun kualitas dari produk bersangkutan. 

 Pasal III:4 GATT menekankan konsep prinsip national treatment dalam 

sudut pandang yang sedikit berbeda. Ketentuan Pasal III:4 GATT dalam hal ini 

berisi ketetapan sebagaimana berikut: 

The products of the territory of any contracting party imported 
into the territory of any other contracting party shall be 
accorded treatment no less favourable than that accorded to like 
products of national origin in respect of all laws, regulations 
and requirements affecting their internal sale, offering sale, 
purchase, transportation, distribution or use. The provisions of 
this paragraph shall not prevent the application of differential 
internal transportation charge which are based exclusively on 
the economic operation of the means of transport and not on the 
nationality of the product. 

 
Dengan mengutip penggalan kalimat “treatment no less favourable” sebagaimana 

tercantum di dalam ketentuan tersebut di atas pada dasarnya memiliki maksud 

bahwa dalam hal negara anggota Perjanjian WTO mengimpor produk dari sesama 

negara anggota Perjanjian WTO lainnya, maka dengan demikian negara 

pengimpor berkewajiban untuk memberikan produk impor tersebut perlakuan 

yang tidak kurang menguntungkan (treatment no less favourable) sebagaimana 

yang diberikan kepada produk domestik yang sejenis. 

																																																								
45  Michael Trebilcock dan Shiva K. Giri, The National Treatment Principle in 

International Trade Law, American Law and Economics Association Annual Meetings, University 
of Toronto Faculty of Law, 2004, h. 7. 
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 Berkenaan dengan istilah treatment no less favourable, the Panel Report in 

United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930 menjadi yurisprudensi GATT 

yang dianggap paling relevan atau paling otoritatif sehubungan dengan 

interpretasi yang diberikan mengenai apa yang dimaksud dengan treatment no 

less favourable tersebut. 

 Berdasarkan laporan Panel tersebut dinyatakan bahwa treatment no less 

favourable maksudnya ialah dengan memberikan kesempatan efektif yang sama 

kepada produk impor (effective equality opportunities for imported products) 

berkenaan dengan hal-hal yang dimaksudkan lebih lanjut dalam Pasal III:4 GATT 

tersebut. Artinya, prinsip national treatment berdasarkan Pasal III:4 GATT tidak 

mempermasalahkan manakala negara bersangkutan memberikan produk impor 

persyaratan yang tidak identik sama dengan yang diberikan kepada produk 

domestik sepanjang pemberian persyaratan yang berbeda tersebut dimaksudkan 

dengan tujuan agar unsur memberikan treatment no less favourable kepada 

produk impor menjadi terpenuhi mengingat memberikan produk impor 

persyaratan yang identik sama sekali pun tidak menjamin terpenuhinya unsur 

yang dimaksudkan oleh Pasal III:4 GATT tersebut. 

 Kasus mengenai Alcoholic Beverages - Japan46 yang dalam hal ini pernah 

diajukan kepada WTO merupakan salah satu contoh tindakan suatu negara, yang 

dalam hal ini adalah negara Jepang, yang melanggar prinsip national treatment 

menurut ketentuan GATT.  

 Dalam kasus ini, Jepang memberlakukan Undang-Undang Pajak 

sehubungan dengan minuman keras yang dinilai diskriminatif atau melanggar 

																																																								
46 Michael Trebilcock dan Shiva K. Giri, Ibid, h. 6; Munir Fuady, Op.Cit., h. 76. 
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prinsip national treatment mengingat ketentuan dari Undang-Undang tersebut 

membeda-bedakan pengenaan pajak antara minuman keras impor dengan Shochu, 

minuman keras produksi domestik Jepang, yang mana ditetapkan bahwa untuk 

minuman keras yang diimpor ke Jepang akan dikenakan pajak yang melebihi dari 

pada pajak yang dikenakan terhadap Shochu. 

 Amerika Serikat, masyarakat Eropa, dan Kanada merupakan pihak yang 

merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan tersebut dikarenakan minuman keras 

produksi dari negaranya (gin, vodka, whisky, grape brandy, fruits brandy, 

minuman keras klasik, unsweetened still wine, sparkling wine) yang diimpor ke 

Jepang terkena dampak dari kebijakan diskriminatif tersebut sehingga dengannya 

kemudian terdorong untuk mengajukan masalah tersebut ke hadapan WTO. 

 Adapun dengan didasarkan pada pertimbangan yang ada, WTO kemudian 

memberikan keputusan bahwa antara minuman keras impor bersangkutan dengan 

Shochu, merupakan masuk dalam kriteria produk “sejenis” berdasarkan ketentuan 

Pasal III:2 GATT. Sehingga dengan Jepang, melalui Undang-Undang Pajak nya, 

menetapkan pajak minuman keras impor melebihi dari pada pajak Shochu, maka 

dengan demikian tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap 

prinsip national treatment menurut Pasal III:2 GATT. 

 Berdasarkan Pasal III GATT tersebut, menurut penulis terdapat beberapa 

unsur yang perlu dipahami mengenai prinsip national treatment yang dimaksud, 

yaitu: 

− Melarang adanya tindakan-tindakan internal yang dikenakan terhadap 

produk impor maupun produk domestik dengan maksud untuk lebih 

memproteksi produk domestik; 
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− Melarang segala bentuk pengenaan pajak atau pun biaya pungutan 

lainnya terhadap produk impor yang besarnya melebih dari pada yang 

dikenakan terhadap produk domestik yang sejenis; 

− Memberikan produk impor treatment no less favourable dari pada 

produk domestik. 

Dengan demikian, garis besar yang dapat ditarik dari kesimpulan tersebut ialah 

prinsip national treatment merupakan prinsip yang mewajibkan negara untuk 

memperlakukan produk impor sama sebagaimana memperlakukan produk 

domestik. 47 Perlakuan yang sama tidak dalam arti bahwa segala sesuatunya harus 

diberikan “sama” secara identik tetapi sebagai tujuan bahwa produk impor 

memperoleh kesempatan efektif yang sama sehingga dengan demikian perlakuan 

yang diberikan baik kepada produk impor maupun produk domestik memperoleh 

keuntungan yang sama meskipun misalnya cara untuk mencapai tujuan tersebut 

dilakukan dengan cara memberikan persyaratan-persyaratan atau pun hukum 

maupun regulasi yang berbeda. 

  

2. Pengertian prinsip national treatment dalam TRIMs, TRIPs, 

dan GATS 

 
 Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa dengan terbentuknya WTO 

dengan demikian telah berdampak pada dijadikannya prinsip-prinsip yang telah 

diterapkan oleh GATT sebagai kerangka aturan bagi bidang-bidang perjanjian 

																																																								
47 Adolf II, Op.Cit., h. 111; Oliver Long, Law and Its Limitations in the GATT 

Multilateral Trade System, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, h. 9. 



	 32	

WTO, khususnya bidang-bidang inti yang juga baru terbentuk pada Putaran 

Uruguay GATT tersebut, seperti diantaranya TRIMs, TRIPs, dan GATS. Oleh 

karenanya, prinsip national treatment dengan demikian juga menjadi kerangka 

aturan bagi TRIMs, TRIPs, maupun GATS.  

 Apabila dilihat ke dalam ketentuan TRIMs, TRIPs, maupun GATS, 

ketiganya memiliki dasar penekanan yang sama pada ketentuan prinsip national 

treatment dalam GATT, yaitu “treatment no less favourable”, hanya saja 

penanganannya disesuaikan pada cakupan bidangnya masing-masing. Penekanan 

pemberian treatment no less favourable ini dapat ditemukan di setiap ketentuan 

prinsip national treatment yang ada pada TRIMs, TRIPs, dan GATS.  

 Di dalam TRIMs, misalnya, meskipun TRIMs tidak secara terang-terangan 

menyertakan “treatment no less favourable” ke dalam isi ketentuannya, namun 

berkenaan dengan prinsip national treatment yang diatur di dalam Pasal II TRIMs 

dikatakan bahwa segala bentuk tindakan yang dianggap tidak konsisten dengan 

prinsip national treatment adalah yang tidak sesuai dengan Pasal III:4 GATT 

sebagaimana diketahui bahwa pada pasal tersebut, “treatment no less favourable” 

sangat ditekankan sebagai unsur prinsip national treatment. Meski demikian, 

perlu diketahui bahwa TRIMs hanya memberlakukan ketentuan di dalam GATT 

ke dalam bidang investasi asing atau dalam kata lain penanaman modal asing 

(selanjutnya disingkat PMA), khususnya untuk bidang perdagangan barang seperti 

halnya yang ditegaskan di dalam Pasal I TRIMs. 48 

 Pada bagian Annex Perjanjian TRIMs telah diletakkan illustrative list untuk 

memberikan kejelasan berkenaan dengan bentuk tindakan negara yang bagaimana 

																																																								
48 Munir Fuady, Ibid, h. 98. 
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yang dianggap tidak konsisten dengan prinsip national treatment menurut Pasal 

III:4 GATT. 49  Berdasarkan illustrative list tersebut, dua hal yang dianggap 

sebagai tindakan yang tidak konsisten dengan prinsip national treatment 

diantaranya adalah local content requirement dan trade balancing policy. 

 Local content requirement terjadi dalam hal apabila negara, dengan maksud 

untuk memperoleh keuntungan kemudian membuat suatu kebijakan dengan 

memberlakukan hukum atau peraturan nasional berupa persyaratan yang 

mewajibkan pihak investor asing untuk membeli atau menggunakan produk-

produk domestik atau sumber-sumber apa pun yang berasal dari dalam negeri 

apabila akan berinvestasi di dalam negeri. 50 

 Kanada merupakan salah satu negara anggota Perjanjian WTO yang pernah 

memberlakukan local content requirement tersebut. Adapun perkara ini dikenal 

sebagai kasus Administration of the Foreign Investment – Canada, 51 dimana 

pemerintah Kanada, dengan melandaskan tindakannya atas dasar kepentingan 

nasional, memberlakukan Administration of the Foreign Investment Review Act 

tahun 1973 dengan ketetapan bahwa syarat bagi pihak investor asing apabila akan 

berinvestasi di Kanada atau mengakuisisi perusahaan Kanada adalah bersedia 

menerima perusahaan tersebut akan berada di bawah kewenangan yang dimiliki 

pemerintah Kanada untuk mengatur dan menentukan penggunaan dari sumber 

																																																								
49  Dwi Martini, “Prinsip National Treatment dalam Penanaman Modal Asing di 

Indonesia (Antara Liberalisasi dan Kepentingan Nasional),” 5 Desember 2012, 
http://dwimaret.blogspot.co.id/2012/12/prinsip-national-treatment-dalam.html, dikunjungi pada 
tanggal 16 Juli 2015 pukul 20.01 [little dwi, http://dwimaret.blogspot.co.id/2012/12/prinsip-
national-treatment-dalam.html, merupakan blog yang dikelola oleh Dwi Martini, dosen tetap dari 
Fakultas Hukum Universitas Mataram]. 

50 Dwi Martini, Loc.Cit. 

51 Munir Fuady, Op.Cit., h. 76-77. 
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domestik yang berkenaan dengan tenaga kerja, supply barang, resource 

processing, utilization parts, components dan services, keterlibatan perusahaan 

Kanada, produktivitas, efisiensi industri, pengembangan teknologi, inovasi 

produk, varietas produk, efek terhadap kompetisi dengan industri domestik, dan 

lain lain. 52 

 Perkara ini pernah dilaporkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada 

Panel WTO karena merasa dirugikan atas berlakunya Undang-Undang tersebut. 

Adapun juga Panel WTO menerima laporan tersebut dan memutuskan bahwa 

tindakan pemerintah Kanada yang memberlakukan persyaratan kepada pihak 

investor asing yang akan berinvestasi di Kanada di bawah Administration of the 

Foreign Investment Act tahun 1973 dimana berpengaruh terhadap timbulnya 

kewajiban untuk membeli maupun menggunakan produk-produk domestik dan 

sumber dalam negeri tersebut adalah termasuk sebagai tindakan local content 

requirement yang bertentangan dengan prinsip national treatment sebagaimana 

diatur di dalam Pasal III:4 GATT. 

 Disamping itu, trade balancing policy menurut illustrative list akan terjadi 

dalam hal apabila pembelian dan/ atau penggunaan produk impor oleh pihak 

investor asing yang berinvestasi di dalam negeri digantungkan pada jumlah atau 

nilai produk lokal yang diekspor. Dua unsur yang mengindikasikan bahwa 

kebijakan suatu negara merupakan bentuk dari tindakan trade balancing policy, 

yaitu: 53 

																																																								
52 Munir Fuady, Ibid 

53 Dwi Martini, Loc.Cit. 
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1) Penggunaan atau pembelian barang impor oleh pihak investor asing 

hanya dibenarkan apabila pihak investor asing bersangkutan tersebut 

telah mengimpor produk yang menggunakan importir dalam negeri; 

2) Jumlah barang impor yang boleh digunakan oleh pihak investor asing 

dibatasi atau terbatas hanya sampai jumlah tertentu berdasarkan volume 

atau nilai produk lokal yang telah diekspor oleh pihak investor asing 

bersangkutan tersebut. 

 Di India, misalnya, dimana setiap investor asing yang akan berinvestasi di 

India harus terlebih dahulu menandatangani Memoranding of Understanding 

(MoU) dengan Kementerian Perdagangan India dengan ketentuan bahwa 

penggunaan produk impor oleh investor asing harus dibatasi dengan kuota 

pembelian atau penggunaan kandungan lokal yang telah dipenuhi oleh pihak 

investor asing bersangkutan tersebut. Oleh karenanya, saat perkara ini dilaporkan 

ke hadapan Panel penyelesaian sengketa GATT, keputusan yang diambil dalam 

penanganan kasus tersebut ialah bahwa kebijakan pemerintah India merupakan 

bentuk tindakan trade balacing policy yang mana bertentangan dengan prinsip 

national treatment sebagaimana diatur di dalam Pasal III.4 GATT juncto Paragraf 

1 (b) Annex Perjanjian TRIMs. 54 

 Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa local content 

requirements maupun trade balancing policy merupakan bentuk kebijakan yang 

tidak sesuai dengan prinsip national treatment sebagaimana diatur di dalam Pasal 

III:4 GATT mengingat kebijakan tersebut tidak konsisten dengan kewajiban 

negara untuk memberikan produk impor treatment no less favourable dari pada 

																																																								
54 Dwi Martini, Ibid. 
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produk domestik atau dengan kata lain produk impor tidak diberikan kesempatan 

efektif yang sama dibandingkan dengan produk domestik. 

 Prinsip national treatment menurut TRIMs dengan demikian memberikan 

arti bahwa prinsip ini mewajibkan negara, khususnya negara anggota Perjanjian 

WTO untuk tidak lagi memberlakukan hukum dan/ atau pun peraturan perundang-

undangan nasional yang membeda-bedakan antara PMA dan penanaman modal 

dalam negeri, khususnya sehubungan dengan investasi di bidang perdagangan 

barang. 

 Adapun juga TRIPs dan GATS yang lebih secara tegas menyertakan 

ketentuan “treatment no less favourable” ke dalam isi ketentuan pasalnya 

sehubungan dengan prinsip national treatment. Pasal III TRIPs, misalnya, dimana 

ditetapkan bahwa “each Member shall accord to the nationals of other Members 

treatment no less favourable [cetak tebal oleh penulis] than that it accords to its 

own nationals with regard to the protection of intellectual property....” Demikian 

juga di dalam Pasal XVII GATS dengan ketetapan bahwa “... each Member shall 

accord to services and services suppliers of any other Member, in respect of all 

measures affecting the supply of services, treatment no less favourable [cetak 

tebal oleh penulis] than that it accords to its own like services and services 

suppliers.” Meskipun berbeda secara penanganan, namun makna “treatment no 

less favourable” tetap berada pada dasar yang sama sebagai unsur dari prinsip 

national treatment yang diterapkan di dalam sistem Perjanjian WTO.  

 TRIPs dalam hal ini merupakan perjanjian internasional yang dibentuk di 

bawah sistem Perjanjian WTO sebagai ketetapan hukum kekayaan intelektual di 

dalam sistem perdagangan internasional. Adapun juga ketetapan-ketetapan TRIPs 
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tersebut merupakan standar minimum untuk berbagai bentuk peraturan kekayaan 

intelektual yang diberlakukan oleh negara-negara anggota Perjanjian WTO. 

 Dengan tidak mengabaikan konvensi-konvensi yang telah lebih dulu ada 

mengatur jenis-jenis kekayaan intelektual, seperti diantaranya the Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property (1967); the Berne 

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1971); International 

Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 

Broadcasting Organizations; dan Treaty on Intellectual Property in Respect of 

Integrated Circuits, demikian TRIPs melindungi hak-hak kekayaan intelektual 

(selanjutnya disingkat HKI) yang diantaranya meliputi: hak cipta dan hak-hak 

terkait lainnya (copy rights and related rights), merek (trademarks), indikasi 

geografi (geographical indications), desain industri (industrial designs), paten 

(patent), layout-desings (topographies) dari sirkuit terpadu, maupun perlindungan 

terhadap informasi rahasia dan terhadap lisensi kontraktual. 55 

 Dengan demikian, prinsip national treatment berdasarkan TRIPs berarti 

negara berkewajiban, dalam maksud untuk memberikan perlindungan kepada 

HKI, untuk memberikan kesempatan efektif yang sama (treatment no less 

favorable) kepada penemu (inventors) dan/ atau pun kepada pencipta (creators) 

kekayaan intelektual yang berkewarganegaraan asing sebagaimana hal yang sama 

diberikan kepada penemu dan pencipta dalam negeri. 

 Demikian juga di dalam GATS, sebagai suatu ketetapan di dalam ranah 

perdagangan internasional di bidang jasa, dengan demikian prinsip national 

treatment berdasarkan GATS berarti negara berkewajiban untuk memberikan jasa/ 

																																																								
55 Munir Fuady, Op.Cit., h. 91 dan 97. 
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penyedia jasa asing kesempatan efektif yang sama (treatment no less favourable) 

sebagaimana yang negara berikan kepada jasa/ penyedia jasa dalam negeri. 

 Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa adanya perbedaan penerapan 

prinsip national treatment di dalam GATS dengan bidang-bidang Perjanjian WTO 

lainnya yang terletak pada sifat berlakunya prinsip national treatment tersebut. 

Penggalan kalimat “in the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any 

conditions and qualifications set out therein....” yang tercantum di dalam Pasal 

XVII.1 GATS adalah bermaksud untuk memberikan ketegasan bahwa prinsip 

national treatment di dalam GATS berlaku bagi negara anggota Perjanjian WTO 

yang telah secara tegas dan jelas membuat suatu komitmen yang dicantumkan ke 

dalam Schedule of Specific Commitments bahwa negara bersangkutan tersebut 

akan memberikan national treatment terhadap sektor-sektor jasa tertentu. 56 

Dengan demikian, terhadap sektor-sektor jasa yang telah dicantumkan ke dalam 

Schedule of Specific Commitments termasuk juga persyaratan-persyaratannya oleh 

negara yang berkomitmen tersebut wajib untuk diberlakukan prinsip national 

treatment.57 

 

C. Hakikat National Treatment sebagai Prinsip Hukum 

Internasional 

 
 Pada bagian-bagian sebelumnya telah diungkapkan bahwa national 

treatment telah berkembang dari rezim hukum yang berbeda-beda. Akibat 
																																																								

56 Putu Gelge, Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa 
(GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 36. 

57 Huala Adolf, “Pengaturan Perdagangan Jasa Khusus Sektor Pariwisata dalam World 
Trade Organization,” Jurnal Hukum Internasional UNPAD Vol.I/I/2002, h. 19. 
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wajarnya adalah national treatment digunakan dalam lingkup pengertian maupun 

praktik yang juga beragam. Tetapi, beragamnya pemaknaan dalam praktik yang 

berkembang, pada hakikatnya national treatment adalah tetap tidak terlepas dari 

hubungan WNA dengan negara (host country). 

 Sebagaimana telah penulis sampaikan bahwa saat ini national treatment 

lebih dikenal sebagai prinsip di dalam hukum perdagangan internasional yang 

dinaungi langsung oleh WTO. Bahkan, national treatment menjadi salah satu dari 

prinsip sentral yang diterapkan di dalam hukum WTO. Meski demikian, hal ini 

tidak berarti bahwa national treatment adalah WTO law principle karena 

sesungguhnya prinsip national treatment yang diterapkan di WTO tersebut adalah 

tidak lain diambil dari prinsip yang telah berkembang di dalam hukum kebiasaan 

internasional sehubungan dengan hukum yang mengatur tentang perlakuan negara 

terhadap WNA di dalam sebuah negara. 

 Di bawah hukum internasional, 58  negara tidak berkewajiban untuk 

mengakui keberadaan WNA masuk di wilayahnya.59 Di dalam kasus Attorney-

General for Canada v. Cain (1906), pengadilan menyatakan bahwa salah satu hak 

yang dimiliki oleh sebuah negara adalah hak untuk menolak orang asing masuk ke 

dalam wilayhnya, hak untuk mengenakan syarat-syarat bagi masuknya orang 

asing ke dalam wilayahnya, hak untuk mengusir atau memulangkan orang asing 

dari wilayahnya, terutama manakala negara telah melakukan pertimbangan, 

diketahui bahwa kehadiran orang asing bersangkutan ke wilayahnya tersebut akan 

																																																								
58 Dengan catatan, dalam keadaan yang biasa dan tidak adanya perjanjian internasional 

antara kedua negara bersangkutan yang bertentangan terhadapnya [Lori Fisler Damrosch, dkk., 
Op.Cit., h. 1051; Louis Henkin, dkk., Op.Cit., h. 1040]. 

59 Lori Fisler Damrosch, dkk., Ibid.; Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Op.Cit., h. 23; Louis 
Henkin, dkk., Loc.Cit. 
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mengancam keamanan, ketertiban dan pemerintahannya atau kepentingan sosial 

dan militernya.60 Dengan ini, jika negara tidak bersedia untuk mengakui, maka 

negara tersebut berhak untuk mengusir atau memulangkan WNA bersangkutan 

yang ada di wilayahnya dan tindakan tersebut tidak akan melahirkan tanggung 

jawab internasional terhadap negara tersebut.61 

 Dalam hal dimana sebuah negara bersedia untuk mengakui keberadaan 

WNA di dalam wilayahnya, maka prinsip yang berkembang di dalam hukum 

kebiasaan internasional ialah negara penerima atau negara tuan rumah (host 

country) bertanggung jawab untuk memperlakukan WNA tersebut sama seperti 

warga negaranya sendiri.62 Tetapi, berlakunya prinsip ini tidak berarti absolute 

equal treatment between nationals and foreigners sebagaimana national treatment 

yang dikembangkan oleh Calvo.  

 Pada hal-hal tertentu, WNA di dalam sebuah negara tetap diperlakukan 

berbeda dengan warga negara setempat dan hal ini tidak dilarang oleh hukum 

internasional.63 WNA bagaimana pun juga tidak memiliki hak sebagai warga 

negara. Misalnya, WNA di dalam sebuah negara tidak memiliki hak-hak 

berpolitik karena ini merupakan hak warga negara yang eksklusif. Dengan 

demikian, WNA tersebut tidak bisa terlibat atau turut serta dalam suatu pemilihan 

umum di negara tuan rumahnya, baik untuk memilih ataupun dipilih.64 Beberapa 

																																																								
60 Huala Adolf I, Op.Cit., h. 207. 

61 Lori Fisler Damrosch, dkk., Loc.Cit.; Louis Henkin, dkk., Loc.Cit. 

62 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Loc.Cit.; Michael Akehurst, Loc.Cit. 

63 J.L. Brierly, The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace, 
Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford, 1955, h. 220. 

64 Lori Fisler Damrosch, dkk., Loc.Cit.; Louis Henkin, dkk., Loc.Cit.; Huala Adolf I, 
Loc.Cit.; Malcolm N. Shaw QC., Op.Cit., h. 806; Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Op.Cit., h. 16. 
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pembatasan lainnya adalah WNA tidak berhak untuk turut serta dalam pertahanan 

negara,65 juga tidak berhak atas kepemilikan atas tanah,66 serta dilarang untuk 

bekerja atau mencari nafkah di bidang-bidang pekerjaan tertentu seperti misalnya 

di bidang korps diplomatik.67 Artinya, selama menyangkut hak-hak warga negara 

yang eksklusif, maka perlakuan terhadap WNA akan berbeda dari warga negara. 

Dengan demikian, secara a contrario dapat diartikan bahwa apabila tidak 

menyangkut hak-hak warga negara yang eksklusif, maka perlakuan terhadap 

WNA adalah sama dengan warga negara. 

 Dengan ini prinsip hukumnya telah jelas bahwa sepanjang tidak berbicara 

spesifik mengenai hak-hak warga negara yang eksklusif, maka di dalam sebuah 

negara, negara penerima atau host country berkewajiban untuk memperlakukan 

WNA sama seperti warga negaranya sendiri. Inilah temuan penulis mengenai 

prinsip hukum tentang perlakuan negara terhadap WNA di wilayahnya yang 

disebut sebagai asas national treatment. 

 Disamping itu, terhadap perilaku negara kepada individu, di bawah hukum 

internasional berlaku yang disebut dengan minimum standard of treatment.68 Ini 

merupakan uji kelayakan suatu perilaku negara kepada setiap individu yang 

berada di wilayahnya. Artinya, apabila perilaku suatu negara terhadap individu 

kurang dari minimum standard of treatment tersebut, maka negara tersebut dapat 

dikatakan telah memperlakukan individu bersangkutan secara tidak layak. 

																																																								
65 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Loc.Cit.; Carmen Tiburcio, Op.Cit., h. 177. 

66 Huala Adolf I, Loc.Cit. 

67 Malcolm N. Shaw QC., Loc.Cit. 

68 Malcom N. Shaw QC., Op.Cit., h. 805. 
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 Kelayakan suatu perilaku negara terhadap individu adalah yang tidak kurang 

dari pada hak-hak asasi manusia atau fundamental rights yang diakui dan 

ditetapkan di dalam dokumen-dokumen hukum internasional.69 Dalam kaitannya 

dengan asas national treatment, untuk WNA diperlakukan sama seperti warga 

negara, maka standar minimal treatment-nya adalah perlakuan negara tersebut 

tidak kurang dari pada hak-hak asasi manusia. Hal ini disampaikan oleh Garcia-

Amador dalam laporan tentang pertanggungjawaban internasional kepada 

International Law Commission pada 1956, sebagai bentuk upaya progresif saat itu 

dalam tujuan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara pendukung sistem 

nasional dan pendukung sistem internasional berkenaan dengan standar perlakuan 

yang relevan untuk WNA di dalam sebuah negara.70 Garcia-Amador menyatakan 

bahwa WNA di dalam sebuah negara memiliki hak-hak dan jaminan yang sama 

dengan warga negara, yang mana tidak kurang dari pada hak-hak asasi manusia 

atau fundamental rights yang telah diakui dan ditetapkan berdasarkan hukum 

internasional.71 

 Hukum internasional memberikan perlindungan kepada WNA yang 

dirugikan oleh perlakuan negara tuan rumahnya. Tetapi, perlakuan tersebut harus 

merupakan tindakan yang salah secara internasional (internationally wrongful 

act). Tindakan negara yang dicirikan sebagai internationally wrongful act adalah 

tindakan yang melanggar kewajiban internasional negara tersebut. Meskipun 

tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internal negara tuan rumah 

																																																								
69 Malcolm N. Shaw QC., Ibid.; Huala Adolf I, Op.Cit., h. 206-207 

70 Malcolm N. Shaw QC., Loc.Cit. 

71 Yearbook of the International Law Commission, 1957, Volume II, h. 104, 112-13.; 
Malcolm N. Shaw QC., Loc.Cit. 
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atau justru dilakukan berdasarkan hukum internal negara tuan rumah, pelanggaran 

kewajiban internasional adalah tetap internationally wrongful act,72 dimana WNA 

dilindungi oleh hukum internasional atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh 

tindakan tersebut.  

 Bentuk proteksi yang diberikan oleh hukum internasional adalah 

perlindungan diplomatik (diplomatic protection). Adapun yang dimaksud dengan 

perlindungan diplomatik adalah suatu prosedur yang dapat digunakan oleh negara 

kebangsaan dari WNA yang dirugikan, untuk memberikan perlindungan kepada 

warganya tersebut agar memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan 

dari perlakuan negara tuan rumahnya terhadapnya yang merupakan 

internationally wrongful act.73  

 Prinsip yang mendasari hal ini adalah menurut hukum internasional setiap 

negara wajib untuk melindungi warga negaranya serta dapat mengajukan klaim-

klaim warga negaranya tersebut terhadap negara lain. 74  Meski demikian, 

pelaksanaan perlindungan diplomatik adalah hak penuh dari negara, bukan warga 

negara. Tetapi, WNA di dalam sebuah negara yang mengalami kerugian, ia 

berhak untuk memohon kepada pemerintah dari negara kebangsaannya agar 

mempertimbangkan disediakannya perlindungan diplomatik terhadapnya dan 

adalah kewajiban dari negara tersebut untuk melakukan pertimbangan.75 

																																																								
72 Lihat Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with 

Commentaries, 2001, h. 36. 

73 Lihat Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries, 2006, h. 24. 

74 Malcolm N. Shaw QC., Op.Cit., h. 794; Huala Adolf I, Op.Cit., h. 202; J.G. Starke, 
Op.Cit., h. 416. 

75 Malcolm N. Shaw QC., Op.Cit., h. 794-795. 
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 Adapun kaitannya dengan perlindungan diplomatik ini, hukum kebiasaan 

internasional menetapkan bahwa sebelum suatu negara dapat mengadakan proses 

hukum internasional atas nama warganya di luar negeri yang dirugikan, maka 

warga negaranya tersebut harus terlebih dahulu mencari pemulihan melalui upaya 

hukum efektif yang tersedia di negara tuan rumah setempat.76 Ini merupakan 

prinsip exhaustion of local remedies, yang mana di dalam Interhandel case 

(Switzerland v. United States of America) disebut sebagai “a well-established 

principle of customary international law.”77  

 Telah menjadi aturan bahwa tidak ada negara yang boleh mengadakan 

proses hukum internasional atas nama warganya, kecuali warganya tersebut telah 

menempuh seluruh upaya hukum efektif yang tersedia di negara setempat tanpa 

hasil yang selayaknya. 78  Aturan ini adalah bertujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi negara tempat pelanggaran internasional tersebut terjadi untuk 

memperbaiki kesalahan yang telah terjadi di dalam tatanan hukumnya sendiri 

sekaligus juga untuk mengurangi jumlah klaim internasional yang mungkin 

diajukan oleh negara asing.79 

																																																								
76 Malcolm N. Shaw QC., Op.Cit., h. 800; Huala Adolf I, Op.Cit., h. 188; Lihat juga 

Draft Article 14 (1) on the International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection 
2006. 

77 Lori Fisler Damrosch, dkk., Op.Cit., h. 1102-1105, dikutip dari Interhandel Case 
(Switzerland v. United States of America), International Court of Justice, 1959, h. 6 dan 27. 

78 J.G. Starke, Op.Cit., h. 411; Lihat juga the Ambatielos Case (Greece v. United 
Kingdom), International Court of Justice, 1953, h. 10, 22-23 dimana di dalam kasus ini pengadilan 
menolak permohonan persiapan sengketa yang timbul dari suatu kontrak yang ditandatangani oleh 
Ambatielos karena langkah-langkah penyelesaian yang tersedia menurut hukum Inggris tidak 
digunakan sepenuhnya [Huala Adolf I, Op.Cit., h. 188-189]. 

79 Malcolm N. Shaw QC., Op.Cit., h. 800-801; Huala Adolf I, Loc.Cit. 
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 Pengajuan klaim kerugian internasional warga negara di luar negeri ke 

hadapan pengadilan-pengadilan internasional paling sering didasarkan pada 

tuduhan penyangkalan keadilan (denial of justice).80  Istilah denial of justice 

memang sering digunakan dalam lingkup pengertian yang berbeda-beda. Tetapi 

dalam arti yang luas, istilah ini sudah mencakup segala kerugian yang timbul pada 

warga-warga negara di luar negeri dalam kaitannya dengan pelanggaran keadilan 

internasional, baik yang dilakukan oleh orang-orang yudisial, legislatif ataupun 

organ-organ administratif. Sedangkan dalam arti yang sempit dan lebih teknis, 

denial of justice adalah perbuatan yang tidak senonoh atau tidak melakukan 

tindakan secara seharusnya di pihak badan-badan peradilan negara (host country), 

maupun juga meniadakan keuntungan-keuntungan dari proses hukum yang 

semestinya kepada WNA bersangkutan.81 

 Denial of justice merupakan salah satu dari tindakan-tindakan negara yang 

merugikan WNA di wilayahnya, yang mana dapat memicu negara yang telah 

bertindak merugikan tersebut digugat oleh negara asing, yang adalah negara 

kebangsaan dari WNA tersebut, di hadapan pengadilan-pengadilan internasional. 

Dengan demikian, prinsip exhaustion of local remedies juga menjadi persoalan 

yang penting dalam menentukan apakah denial of justice telah terjadi, khususnya 

apabila klaim-klaim dengan tuduhan denial of justice tersebut diajukan ke 

hadapan pengadilan-pengadilan internasional. Karenanya, apabila masih tersedia 

upaya hukum lokal efektif di negara setempat yang belum ditempuh oleh WNA 

																																																								
80 J.G. Starke, Op.Cit., h. 410; Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Op.Cit., h. 24. 

81 J.G. Starke, Loc.Cit. 
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yang merasa dirugikan, maka tidak dapat dikatakan bahwa denial of justice telah 

terjadi.82 

 Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan di atas maka prinsip hukum 

internasional yang mengatur tentang orang asing di dalam sebuah negara adalah 

sudah jelas, yakni WNA di dalam sebuah negara harus diperlakukan sama seperti 

warga negara. Inilah kewajiban hukum negara yang disebut dengan asas national 

treatment. Adapun diplomatic protection diatur oleh hukum internasional sebagai 

bentuk perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri, apabila perlakuan 

negara tuan rumah yang salah secara internasional telah menimbulkan kerugian 

terhadapnya. 

																																																								
82 J.G. Starke, Op.Cit., h. 411. 


