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SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL 

 

 Sumber hukum menempati kedudukan yang sangat penting dan merupakan faktor 

yang menentukan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat internasional. Untuk 

menemukan sumber-sumber hukum dalam hukum internasional tidak semudah 

sebagaimana halnya sumber-sumber hukum nasional. Hukum internasional tidak 

mempunyai organ-organ yang pada umumnya hadir di tingkat nasional seperti lembaga 

legislatif, eksekutif, judikatif. Hal ini yang kemudian menjadikan hukum internasional dikenal 

sebagai sistem hukum yang terdesentralisir.1 

 Satu-satunya organisasi internasional yang kira-kira melakukan fungsi legislatif 

adalah Majelis Umum PBB, tetapi resolusi-resolusi yang dikeluarkannya tidak mengikat 

kecuali yang menyangkut kehidupan organisasi internasional itu sendiri. Memang ada 

konferensi-konferensi internasional yang diselenggarakan dalam kerangka PBB untuk 

membahas masalah-masalah tertentu, tetapi tidak selalau merumuskan law-making 

treaties.2 

 Pada umumnya para penulis hukum internasional sudah baku untuk membedakan 

antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber formal adalah prosedur 

hukum dan metode bagi pembentukan mengenai aturan untuk pengenaan secara umum 

mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang dituju. Sedang sumber hukum dalam arti 

material adalah sumber hukum dalam pengertian asal mula atau asal-usul hukum itu 

sebenarnya, yaitu materi-materi atau bahan-bahan yang membentuk atau melahirkan 

kaidah atau/dan norma tersebut, sampai dinamakan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat. Sumber-sumber material secara sederhana merupakan aturan-aturan dari hukum 

internasional misal: traktat, resolusi Majelis Umum, putusan hukum, proposal dari the 

International Law Commission, sebuah ”restatemen” yang dinyatakan oleh sekelompok 

orang terpelajar, dan lain-lain. Sedangkan sumber formal adalah sumber yang menentukan 

sebuah aturan sebagai rule of law, mengikat terhadap negara-negara, yang ditentukan oleh 

sumber-sumber formal yang telah diidentifikasi oleh Pasal 38 Statuta International Court of 

Justice (ICJ).3 

 Dalam perkembangannya, pembedaan sumber-sumber hukum material dan formal 

oleh Brownlie dan Shaw dianggap tidak relevan dalam hukum internasional, sebab sifat dan 

karakter dari hukum internasional sendiri yang sama sekali berbeda dengan hukum nasional. 

Dengan meminjam teknik pengklasifikasian terhadap atiran-aturan hukum dari H.L.A.Hart, 

Hugh Thirlway membedakan antara aturan utama (primary rules) dan aturan-aturan 

sekunder (secondary rules). Dalam setiap sistem hukum terdapat sekumpulan prinsip-prinsip 

dan aturan-aturan yang menjabarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek dari sistem 

tersebut yang kemudian dikenal sebagai aturan-aturan utama, sedangkan tiap-tiap sistem 

juga memiliki aturan-aturan yang ditujukan untuk menetapkan apa yang termasuk aturan-
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aturan utama dan bagaimana aturan-aturan tersebut dapat mewujud. Bagaimana pula 

aturan-aturan diterapkan dan merubahnya. Bagian terakhir ini kemudian diistilahkan sebagai 

aturan-aturan sekunder. Dalam hukum internasional, aturan-aturan sekunder dinyatakan 

sebagai sumber-sumber hukum internasional, yang aturan-aturannya memungkinkan bagi 

penentuan aturan-aturan utama, yang mengatur tindakan aktual dan prosedural dari 

negara-negara.4 

 Pencantuman sumber hukum internasional yang telah dijadikan rujukan sebagai 

sumber otoritatif dapat ditemukan pada Pasal 38 dari the Statute of International Court of 

Justice (Statuta Mahkamah Internasional). Pasal tersebut secara implisit memberikan daftar 

sebagai berikut:5 

a. Perjanjian internasional (international conventions), apakah yang berlaku partikular 

maupun umum, yang kemudian menunjukkan aturan-aturan yang disetujui oleh negara-

negara yang terkait; 

b. kebiasaan internasional (international custom), sebagaimana yang telah dibuktikan dan 

diterima sebagai hukum; 

c. Prinsip-prinsip hukum umum (the general principles of law recognized by civilized 

nations) yang dikenal oleh bangsa-bangsa beradab; dan 

d. Putusan-putusan peradilan dan ajaran-ajaran para sarjana (the most highly qualified 

publicists), sebagai tambahan bagi pengambilan keputusan. 

 Dalam perkembangannya, sumber hukum internasional menjadi lebih kompleks yang 

kemudian mendorong para sarjana menambah daftar panjang dari sumber hukum yang 

telah ada. Kebiasaan internasional, perjanjian internasional atau traktat, keputusan 

pengadilan, doktrin atau pendapat para sarjana, keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi 

organisasi internasional, dan lain-lain.6 

 

1. Traktat yang Berlaku 

 Traktat dalam pengertian luasnya adalah perjanjian antara pihak-pihak peserta atau 

negara-negara di tingkat internasional. Traktat memiliki pengertian yang mencakup 

beragam perjanjian dengan nama beragam pula. John O’Brien merangkum beberapa prinsip 

yang menjadi dasar dari traktat, yaitu:7 

a. Traktat muncul diakibatkan oleh persetujuan. 

b. Negara yang memberikan persetujuannya terikat untuk memberlakukannya sebagaimana 

diinginkan oleh traktat terhadap pihak lain. 

c. Dalam hal traktat tersebut mengkodifikasikan kebiasaan, maka para negara-negara 

peserta terikat oleh traktat yang menurut prinsip-prinsip umum. 

d. Dalam hal bukan negara peserta, yang dimaksud oleh prinsip c, maka traktat tetap 

mengikat berdasar pada alasan kewajibannya muncul sebagai akibat dari kebiasaan. 

e. Traktat multilateral pada umumnya, dibentuk di bawah the International Law 

Commission, dengan tujuan untuk terciptanya pembentukan hukum internasional yang 

progresif, yang tentunya melibatkan kodifikasi atas hukum kebiasaan. 

 Dalam hal pelaksanaannya, sebagaimana dinyatakan Pasal 26 Viena Convention of 

Law of Treaties yang mencerminkan maxim pacta sunt servanda, tiap traktat mengikat para 
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pesertanya dan harus dilaksanakan dengan niatan baik. Prinsip lain yang penting untuk 

dinyatakan disini adalah clausula rebus sic stantibus, suatu prinsip yang menegaskan bahwa 

negara peserta dapat mengambil langkah yang ditujukan untuk mengesampingkan 

kewajiban yang dikehendaki oleh traktat.8 

 Sebagai sumber hukum traktat memiliki dua model, treaty of contract dan 

multilateral treaty. Treaty of contract (perjanjian khusus atau tertutup) adalah perjanjian 

yang hanya melahirkan suatu kaidah hukum atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 

berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan saja. Multilateral treaty (sifatnya terbuka) 

adalah perjanjian-perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang dlahirkannya, 

dapat diikuti oleh negara-negara lain yang semula tidak ikut serta dalam proses pembuatan 

perjanjian tersebut.9 

 

2. Hukum Kebiasaan Internasional 

 Kebiasaan merupakan sumber hukum yang asli bagi hukum internasional, dan 

kebiasaan dipandang sebagai sumber yang paling tua walaupun saat ini kebiasaan tidak lagi 

dominan sebagaimana pada masa sebelumnya. Terhadap kebiasaan ini perlu dibedakan 

antara maksud dari penggunaan istilah custom dengan usage. Usage merupakan sebuah 

praktek yang tidak mengikat atau memiliki kekuatan hukum. Usage merupakan awal bagi 

terbentuknya kebiasaan. Usage berakhir maka kebiasaan lahir.10 

 Dalam menentukan apakah suatu praktek telah menjadi kebiasaan bisa juga 

diterapkan tes empat tingkat, yaitu:11 

a. Durasi, yang dituntut adalah konsistensi dan kelaziman, durasi merupakan bagian yang 

tak terpisahkan. Akan tetapi tidak ada tuntutan untuk sebuah waktu yang lama 

sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Pengadilan Internasional. 

b. Kesamaan dan konsistensi prkatek, kesamaan secara keseluruhan tidak dituntut, namun 

dituntut adanya kesamaan secara substansial. 

c. Praktek yang sudah umum, sebagai aspek yang melengkapi konsistensi, disinipun tidak 

dituntut universalitas, namun seberapa jauh adanya penolakan dari negara-negara dalam 

kaitannya dengan praktek-praktek negara lain.  

d. Opinio Juris, praktek yang dilakukan tidak hanya didasarkan oleh motif lain selain adanya 

keyakinan dan rasa wajib untuk mematuhi kebiasaan tersebut sebagai bagian dari 

kewajiban hukum. 

 Bagaimana caranya agar kebiasaan internasional dapat menjadi bagian dari norma 

hukum internasional?. Pada umumnya kebiasaan ada hanya apabila telah memenuhi dua 

syarat, yakni:12 

a. Perilaku itu haruslah merupakan fakta dari praktek atau perilaku yang secara umum telah 

dilakukan atau dipraktekkan oleh negara-negara (the evidence of material act). 

b. Perilaku yang telah dipraktekkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau 

masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai 
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sebagai hukum yang dalam istilah teknisnya dikenal sebagai opinio juris sive necessitatis 

atau singkatnya opinio juris. 

 

3. Prinsip-Prinsip Umum Tentang Hukum 

 Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip atau asas-asas yang fundamental 

yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Prinsip-prinsip hukum umum adalah sekumpulan 

peraturan hukum-hukum dari pelbagai bangsa dan negara, yang secara universal 

mengandung kesamaan. Namun tidak berarti tidak terdapat perbedaan yang khas antara 

negara-negara tersebut. Tujuan dari pengakuan akan prinsip-prinsip hukum ini pada 

dasarnya untuk menghindari keadaan yang tak terbatas (open ended) dan samar-samar. 

Hadirnya prinsip-prinsip umum ditujukan untuk dimungkinkannya Pengadilan menggunakan 

keadilan yang abstrak (abstract justice).13 

 Bagaimanapun, tidak ada kesamaan antara para sarjana dalam memahami sifat dan 

prinsip-prinsip yang dapat dikategorikan ke dalam kategori ini. Pada masa perancangan 

Statuta, the Advisory Committe of Jurist dalam kaitannya dengan Pasal 38 (1) (c), Lord 

Phillimore dari Inggris dan Mr. Root dari AS, merupakan pencetus ketentuan yang 

menyatakan ”prinsip-prinsip umum tersebut, telah diterima semua negara sebagai hukum 

domestik, termasuk asas-asas dalam hukum acaranya, asas itikad baik dan prinsip putusan 

pengadilan yang mengikat (res judicata) dan lain-lain. Jadi pengertian prinsip-prinsip ini 

bersifat open-ended atau luas.14 

 

4. Keputusan-keputusan Hakim dan Tulisan-Tulisan Para Ahli 

 Keputusan pengadilan walau dinyatakan oleh Pasal 38 sebagai alat tambahan, dalam 

kenyataannya hanya mengikat para pihak yang telah memberikan persetujuan. Namun 

demikian, keputusan-keputusan pengadilan internasional, pengadilan ad-hoc, pengadilan 

regional, pengadilan nasional dan juga putusan arbitrase memberi pengaruh dan dampak 

yang luar biasa dalam perkembangan atau pembentukan hukum internasional.15 

 Di sisi lain, walaupun pendapat para sarjana mengenai suatu masalah tertentu, 

bukan merupakan hukum positif, seringkali dikutip untuk memperkuat argumentasi tentang 

adanya atau kebenaran dari suatu norma hukum. Bahkan pendapat para sarjana tersebut, 

karena wibawa dan pengaruhnya yang demikian luas, seringkali berkembang menjadi norma 

hukum positif. Hal ini dapat kita lihat dari pengaruh tulisan Gidel yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan hukum laut.16 

 

5. Sumber-sumber Hukum Lainnya 

 Selain yang telah tersebutkan di atas, ada beberapa sumber hukum internasional lain 

yaitu, putusan organ organisasi internasional, prinsip equity, kode etik dan moral. Prinsip 

equity termasuk bagian dari kategori prinsip hukum umum, namun penggunaan equity 

bersifat terbatas hanya dalam hal keadaan mendesak yakni dalam hal penggunaan hukum 

umum untuk mendapat keadilan. Secara teoritik fungsi equity bisa dibagi menjadi 3, yaitu: 

(1) equity dapat digunakan untuk mengadaptasikan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta 

yang terdapat dalam kasus-kasus individual; (2) ditujukan untuk mengisi kekosongan 
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hukum; (3) digunakan sebagai dalih untuk tidak diterapkannya sebuah hukum yang tidak 

adil. Sementara itu, prinsip-prinsip etika dan pertimbangan atas dasar-dasar nilai 

kemanusiaan sebenarnya merupakan warisan ajaran hukum alam yang mengandung 

universalitas, kemuliaan, luwes dan abadi. Nilai-nilai luhur dan agung inilah yang memancar 

dan fungsinya adalah menjiwai norma-norma hukum maupun norma-norma lainnya, yang 

secara riil dan nyata berlaku dan mengikat masyarakat.17 

 Patut untuk diketahui bahwa dalam hukum internasional terdapat sebuah prinsip 

yang fundamental terkait dengan sumber-sumber hukum ini, prinsip tersebut adalah prinsip 

jus cogen, yaitu anggapan akan adanya sebuah norma yang memiliki keutamaan dibanding 

dengan norma-norma lainnya. Dalam hal suatu norma telah memiliki status sebagai jus 

cogen tidak dimungkinkan untuk mengalami pembatalan atau modifikasi oleh tindakan 

apapun. Dengan kata lain, jus cogen sebagai sumber hukum tertinggi tidak dapat dibatalkan 

oleh suatu kekuatan politik apapun. Persoalan mengenai bagaimana suatu norma dapat 

mencapai status jus cogen masih bersifat kontroversial. Akan tetapi, beberapa norma telah 

menjadi jus cogen seperti genosida, diskriminasi rasial, agresi, penyiksaan, dan 

perbudakan.18 
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