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I. Pendahuluan

Terbentuknya suatu negara harus memenuhi syarat-syarat yang sah sehingga dapat

dikatakan menjadi suatu negara. Syarat-syarat tersebut terdapat pada Konvensi Montevideo Pasal

1, antara lain: harus ada penduduk yang tetap, harus memiliki wilayah tertentu, harus ada

pemerintah, dan memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Negara juga harus

memenuhi unsur-unsur baik itu unsur konstitutif yang mana sifatnya primer dan merupakan

syarat mutlak maupun unsur deklaratif yang mana sifatnya sekunder dan merupakan unsur

pelengkap bagi unsur lainnya. Unsur deklaratif ini juga berperan untuk pengakuan dari negara

lain sehingga keberadaan negara tersebut diakui oleh negara-negara yang lain. Adapun

bentuk-bentuk pengakuan seperti pengakuan secara de facto maupun pengakuan secara de jure.

Dalam hukum internasional terdapat beberapa subjek hukum internasional. Subjek

hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.

Subjek hukum internasional merupakan pihak yang memiliki kemampuan bertindak dan pihak

yang memiliki identitas tertentu dalam hukum internasional. Salah satu subjek hukum

internasional ini adalah Belligerency ‘kaum pemberontak’.

Istilah belligerency sering dipakai sebagai pemberontakan yang dilakukan dengan atau

tanpa kekerasan kepada pemerintah yang sedang menjabat mulai dari pembangkangan sipil

hingga menjatuhkan kekuasaan pemerintahan berdaulat dengan atau tanpa kekerasan yang

terencana dan terorganisir.

Di dalam hukum humaniter internasional, pemberontakan dapat mmemperoleh kapasitas

dan hak sebagai pihak yang bertikai atau bersengketa dengan kondisi dan syarat tertentu.

Belligerency pada awalnya adalah insurgency, ketika insurgency berkembang dan diakui sebagai

belligerency maka kelompok pemberontak tersebut dapat diberikan hak-hak sebagai pihak yang

sedang bersengketa dengan pemerintag yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi seperti
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negara. Ketika belligerency diakui sebagai entitas yang mampu berdiri sendiri tanpa

pemerintahan yang sah, maka tindakan pengakuan terhadap kaum pemberontak tersebut

membawa dampak hukum yang mana kaum pemberontak mempunyai kedudukan sebagai subjek

hukum internasional. berlakunya pengakuan tersebut tidak secara otomatis terhadap seluruh

negara-negara di dunia, pengakuan itu berlaku hanya bagi negara yang mengakui belligerency

tersebut.1

II. Kilas Balik Pemberontakan di Papua Barat

Pada tahun 1606 M, sebuah ekspedisi Duyfken dipimpin komandan Wiliam Jansen dari

Belanda mendarat di Papua. Ekspedisi itu terdiri dari 3 kapal dipimpin Kapal Duyfken mulai

berlayar dari pantai Utara Jawa di sekitar Banten menuju timur untuk mencari rempah-rempah.2

Melalui Perjanjian Den Haag antara Belanda dengan Inggris yang menetapkan wilayah

kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Pada tahun 1800-an, Papua adalah milik Belanda. Hal ini

dikarenakan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan terdapat 15 posko pemerintahan

Belanda di Papua pada tahun 1942. Kegiatan pemerintahan kolonial ini dilakukan oleh pegawai

non-Belanda yang didatangkan dari daerah luar Papua di Hindia Belanda (sekarang Indonesia)

sehingga warga Papua tidak turut serta dalam kegiatan pemerintahan kolonial.

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 di Den Haag yang

menetapkan penyerahan kedaulatan wilayah dari Belanda kepada Indonesia. Pihak Indonesia

berpendapat bahwa seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia harus diserahkan kepada

Indonesia secara menyeluruh. Akan tetapi, penyerahan wilayah tersebut tidak termasuk dengan

wilayah Papua. Belanda tidak menyetujui kedaulatan wilayah Papua kepada Indonesia dengan

2 Nefan Kristiono, “Sejarah Papua, Dikuasai Belanda Bersama Nusantara”,
(https://www.minews.id/kisah/ini-sejarah-papua-dikuasai-belanda-bersama-nusantara, diakses pada 6
Desember 2020 pukul 19:55)

1 Setya Widagdo, dkk., Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, (Malang: UB
Press, 2019), hlm. 102
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alasan perbedaan ras dan etnis orang Papua berbeda dengan ras dan etnis orang Indonesia pada

umumnya. Sebagai tindak lanjut dari hasil KMB, dalam butir ke-6, Pasal 2 Perjanjian KMB 1949

menyatakan bahwa “kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara kerajaan Belanda dan

Republik Indonesia Serikat (RIS) setahun setelah perundingan”. Tindak lanjut perundingan

terkait status wilayah Irian Barat dilaksanakan di Jakarta bulan Maret 1950 pada “Konferensi

Uni Indonesia-Belanda” namun, perundingan ini gagal mencapai kesepakatan terkait status Irian

Barat. Selanjutnya dalam rangka melanjutkan perundingan tersebut,maka pada bulan Desember

tahun 1950, Belanda dan Indonesia menyelenggarakan “Konferensi Khusus” di Hague-Belanda,

namun baik Indonesia maupun Belanda tidak mendapatkan suatu titik temu kesepakatan dan

saling mempertahankan kepentingannya masing-masing, dan yang mana Belanda semakin

memantapkan status quo nya di Papua berdasarkan pasal 73E Piagam PBB, Papua memiliki hak

untuk merdeka. Indonesia menolak penuh keputusan Belanda dan memilih merebut kedaulatan3

Papua untuk Indonesia secara paksa melalui Operasi Trikora.

Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi melalui “Persetujuan New York” yang

ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan ini dicatat oleh

Majeiis Umum PBB berdasarkan Resolusinya pada 21 September 1962, №1752 (XVII). Pada 1

Oktober 1962, dilakukan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah

sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA), untuk selanjutnya,

pada 1 Mei 1963 UNTEA diserahkan kepada Indonesia. Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat

menjadi semakin sah dengan adanya Resolusi №2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969 yang

mencatat hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di wilayah tersebut kembali ke wilayah

indonesia.4

4 Ikrar Nusa Bhakti, “Intervensi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Masalah Irian Barat”, dalam
Masalah Internasional Masakini, №13,1985, Jakarta, LRKN-LIPI, hlm.3

3 Rycho Korwa, “Proses Integrasi Irian Barat ke Dalam NKRI”, Jurnal Politico, Vol. 2 №1, Januari 2013,
hlm. 3
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Pemberontakan di Papua Barat tidak terjadi secara spontan, pemberontakan di Papua Barat

merupakan hasil dari serangkaian persekusi dan tindakan penegak hukum yang dinilai represif.

Benih-benih separatisme di Papua sebenarnya telah dipupuk dan dikembangkan oleh pemerintah

kolonial Belanda sejak awal 1950-an. Saat itu, Belanda bukan saja mempercepat pembangunan

ekonomi dan administrasi di Papua Barat, tetapi juga pembangunan politik, seperti pembentukan

Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raad), suatu quasi parlemen, pada 5 April 1961 Belanda

juga mengizinkan para tokoh pro-Belanda untuk mengadakan sidang komite nasional pada 19

Oktober 1961. Pada sidang tersebut disetujui simbol-simbol politik seperti bendera Organisasi

Papua Merdeka (OPM), yakni bintang kejora, lagu kebangsaan “Hal Janahku Papua”, nama

negara “Papua Barat”, dan lambang negara “Burung Mambruk”. Upaya Belanda untuk

mendirikan negara boneka Papua ini pada dasarnya merupakan “bom waktu” yang sengaja

ditinggalkan Belanda di Papua Barat.5

Munculnya Papua Nugini sebagai negara merdeka pada tahun 1957 yang mana Papua

Nugini secara geografis berbatasan langsung dengan Papua barat sehingga menjadi sumber

inisiatif bagi rakyat Papua Barat yang memiliki sikap anti-Indonesia untuk memisahkan diri dari

Indonesia menjadi negara merdeka seperti Papua Nugini. Sikap anti-Indonesia di Papua Barat

terbentuk akibat dari pembangunan daerah yang terabaikan, adanya sikap rasisme terhadap

rakyat Papua Barat, serta tindakan represif dari militer Indonesia sehingga menimbulkan banyak

kekerasan dan konflik horizontal yang terjadi di Papua Barat. Sikap anti-Indonesia itu dilakukan

dengan salah satu caranya yaitu dengan pemberontakan. Banyak organisasi Papua Barat yang

mendukung kemerdekaan dan kedaulatan penuh Papua Barat atas wilayahnya, seperti Organisasi

Papua Merdeka (OPM) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi

Papua merdeka ini lebih memilih berjuang dengan cara-cara kekerasan sehingga dikatakan

5 Sefriani, “Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua
Merdeka”, Unisia, Vol. 26 №47, 2003, hlm. 43
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sebagai kelompok separatis. Namun, dengan melihat Batasan armed conflict sebagaimana

terdapat dalam putusan kasus Dusko Tadic di ICTY dan Protokol Tambahan II tahun 1977

dijelaskan bahwa terjadinya konflik bersenjata ialah jika ada penggunaan Angkatan bersenjata

yang berkelanjutan antara pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisasi atau

antara kelompok bersenjata yang satu dengan kelompok bersenjata lainnya. Berdasarkan fakta

yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa Organisasi Papua Merdeka belum memenuhi

persyaratan tersebut. Kelompok-kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang ada di

Papua Barat masih berupa kelompok yang terpisah satu dengan lainnya sehingga Organisasi

Papua Merdeka hanya tergolong dalam gerakan pengacau keamanan. Pasal 3 Konvensi Jenewa

1949 yang merupakan common article tidak menghambat pemerintah untuk memelihara

ketertiban umum dan menjaga integritas dan persatuan dengan cara yang sah, akan tetapi harus

memperhatikan aspek kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum Humaniter

Internasional.6

Tindakan pemerintah Indonesia yang mengedepankan tindakan represif dari aparat

keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sehingga

mengakibatkan korban dari kedua pihak. Menurut Amnesty International, setidaknya ada

100.000 orang Papua Barat yang tewas akibat kekerasan yang terjadi sejak Indonesia mengambil

alih wilayah Papua Barat pada tahun 1960-an. Selama 2004–2008, tercatat bahwa total 40

insiden kekerasan separatis di Papua yang mengakibatkan 30 kematian. Sebaliknya, ada 3.308

insiden konflik kekerasan terkait masalah lain, yang mengakibatkan 318 kematian. Setiap

menjelang 1 Desember yang diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat seringkali terjadi

kerusuhan dan kekerasan yang signifikan. Juru bicara kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina

Shamdasani mengatakan bahwa terjadi peningkatan kekerasan selama beberapa minggu dan

6 Georgy Mishael, “Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua
Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”, Diponegoro Law Review, Vol. 5 №2,
2016, hlm. 9
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beberapa bulan terakhir di provinsi Indonesia Papua dan Papua Barat dan terjadi peningkatan

risiko ketegangan dan kekerasan yang diperbarui.

III. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan organisasi di bidang

politik yang berfokus pada kemerdekaan untuk Papua Barat yang membawahi tiga organisasi

lainnya di bawah organisasi ULMWP sebagai organisasi payungnya. ULMWP yang dipimpin

oleh Benny Wenda terbentuk pada tanggal 7 Desember 2014 di Vanuatu yang menyatukan

Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat (WPNCL),

dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP). ULMWP ini dalam memperjuangkan tujuan

kemerdekaan bagi Papua Barat lebih mengedepankan perjuangan melalui jalur diplomasi,

berbeda dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lebih memilih jalur kekerasan atau

dengan cara berperang.

Kedudukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum

Internasional

Tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam

berbagai literatur hukum internasional pada hakikatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari

pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah

untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai

keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan negara lain (integration), atau

kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas. Apapun maksud dan

tujuan kaum pemberontak termasuk di dalamnya kaum separatis, merupakan perbuatan

melanggar hukum nasional negara tempat terjadinya pemberontakan tersebut. Hal ini
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dikarenakan perbuatan para pemberontak merupakan pemaksaan kehendak kepada pemerintah

yang sah dalam rangka mencapai tujuan yang diyakininya.7

Adanya pemberontakan ini merupakan suatu ancaman integritas bagi negara tempat

terjadinya pemberontakan karena juga melanggar hukum nasional. Dalam hal ini ULMWP

merupakan ancaman bagi Indonesia karena melanggar hukum nasional Indonesia dan dapat

dikenakan sanksi secara tegas. Akan tetapi berbeda dengan Hukum Internasional, dalam Hukum

Internasional tidak menghukum apabila adanya pemberontakan atau revolusi. Dalam Hukum

Internasional juga dikenal prinsip self determination atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri

yang mana prinsip ini sering dijadikan instrumen dasar bagi kaum pemberontak atau belligerency

untuk memperkuat kedudukannya di kancah internasional guna mencapai maksud dan tujuannya.

Akan tetapi, kedudukan ULMWP dalam Hukum Internasional belum memenuhi sebagai kriteria

belligerency sehingga ULMWP belum menjadi subjek Hukum Internasional. Karena untuk

memenuhi kriteria sebagai belligerent harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang salah satunya

adalah harus menguasai wilayah secara efektif. ULMWP tidak menguasai wilayah Papua Barat

secara efektif, karena pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang memiliki

kendali atas pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Dibuktikan dengan administrasi

pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan lewat proses

demokratis. Kantor Staff Presiden melalui juru bicaranya Jaleswari mengatakan bahwa LMWP

tak memenuhi kriteria sebagai belligerent (pihak yang bersengketa) dalam kerangka hukum

humaniter internasional. Pemenuhan kriteria itu diperlukan untuk mengklaim wilayah tertentu

sesuai aturan internasional sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional

Indonesia.8

8 Nur Azizah, “United Liberation Movement for West Papua ‘Labrak’ Hukum Internasional” ,
(https://www.medcom.id/nasional/politik/yNL471yN-ksp-united-liberation-movement-for-west-papu
a-labrak-hukum-internasional, diakses pada 9 Desember 2020 pukul 17.50)

7 Wayan Patriana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 370
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Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Oleh United Liberation Movement for West Papua

(ULMWP).

Pemimpin ULMWP, yaitu Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara

Papua Barat dan menunjuk Benny Wenda sebagai presiden interim atau presiden sementara bagi

Papua Barat pada 1 Desember 2020 yang mana pada tanggal tersebut diperingati sebagai hari

kemerdekaan Papua Barat. Deklarasi pemerintahan sementara ini disampaikan melalui twitter

Benny Wenda “Today, we announce the formation of our Provisional Government of

#WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and

reclaiming our sovereign land,”. Akan tetapi, dalam deklarasinya Benny Wenda sebagai

pimpinan ULMWP tidak memberikan kejelasan mengenai waktu dan tempat deklarasi tersebut.

Deklarasi ULMWP yang menginginkan memisahkan diri untuk membentuk negara baru tentu

harus memperhatikan konsekuensi hukum yang ada seperti memperhatikan unsur-unsur serta

syarat sah terbentuknya suatu negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan

tugas negara, dinyatakan bahwa negara dalam hukum internasional harus menaati unsur-unsur

negara secara konstitutif sebagai berikut:

1. Memiliki populasi yang tetap

Populasi yang tetap atau rakyat merupakan penduduk yang menempati daerah tertentu dalam

waktu yang tertentu. Rakyat merupakan bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu

pemerintahan. Dalam unsur ini ULMWP memenuhi karena memiliki populasi tetap yaitu rakyat

Papua Barat yang mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat.

2. Pemerintah yang berdaulat

Dalam unsur ini ULMWP tidak dapat memenuhi karena deklarasi kemerdekaan yang dilakukan

oleh ULMWP adalah pemerintahan sementara. Tidak ada kejelasan mengenai pemerintahan yang

berkuasa dalam menjalankan kehidupan tata negara. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah
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memiliki kekuasaan guna mencapai tujuan suatu negara. Kekuasaan tersebut memiliki dua jenis

kekuasaan, yaitu kekuasaan keluar dan kekuasaan kedalam.

a) Kekuasaan ke dalam

Kekuasaan kedalam dimaksudkan bahwa pemerintah berwenang untuk mengatur

lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya dengan batasan hukum yang ada.

b) Kekuasaan ke luar

Kekuasaan keluar dimaksudkan bahwa pemerintah memiliki sifat kekuasaan yang independen

tanpa harus terikat oleh kekuasaan lain atau harus tunduk terhadap negara lain dan ikut campur

dalam urusan negara lain.

Deklarasi Provisional Government of West Papua (Pemerintah Sementara Papua Barat oleh

Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 1 Desember

lalu ditolak berbagai pihak. Tak hanya dari pemerintah Indonesia, ketidaksepakatan pun datang

dari internal organisasi maupun kelompok pro Papua merdeka.[11] Sehingga ULMWP tidak

mempunyai kekuasaan yang berdaulat atas menjalankan pemerintahan secara efektif bagi Papua

Barat.

3. Wilayah

Dalam subjek Hukum Internasional, salah satu syarat belligerent menjadi subjek hukum adalah

menguasai suatu wilayah secara efektif. Wilayah Papua Barat menjadi wilayah yang dimaksud

dalam deklarasi ULMWP sebagai wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, hukum kebiasaan

internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional juga tak melegalkan

klaim sepihak tersebut. Sebab, pemerintahan dinyatakan sah jika memiliki kendali efektif

terhadap suatu wilayah. Sedangkan ULMWP tidak memiliki kendali yang efektif terhadap

wilayah Papua Barat. Pemerintah Indonesia masih memiliki kendali secara efektif bagi Papua

Barat dengan adanya fakta bahwa proses administrasi yang dilakukan di Papua Barat dilakukan
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dengan proses yang demokratis. Menurut Oppenheim-Lauterpacht terhadap belligerency,

menyatakan bahwa adanya pendudukan wilayah tertentu dan penyelenggaraan pengaturannya

yang mana ULMWP tidak memenuhi syarat tersebut.

4. Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain

Dalam unsur kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain, ULMWP tidak memenuhi

unsur ini. ULMWP hanya dapat pengakuan dari negara lain khususnya negara yang tergabung

dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang beranggotakan Fiji, Front de Liberation

Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) di Kaledonia Baru, Papua Nugini (PNG), Kepulauan

Solomon, dan Vanuatu. ULMWP sebagai observer di MSG dan mendapatkan dukungan dari

negara-negara yang tergabung dalam MSG tersebut. Akan tetapi, dukungan tersebut tidak

menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu

negara. ULMWP juga belum mampu dalam menjalin hubungan dengan negara lain hanya

sebatas dukungan dari beberapa negara di Asia Pasifik sehingga dukungan ini tidak signifikan.

Menurut Teori Deklaratoir, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu

negara telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya pengakuan tidak mempunyai akibat apa

pun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Dengan kata lain, ada

atau tidaknya pengakuan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suatu

negara dalam hubungan internasional.
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I. Pendahuluan

Organisasi Regional diakui oleh PBB sebagai faktor penting dalam memelihara dan

menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada awalnya organisasi Regional berfungsi

sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan secara damai persengketaan internasional (as a

means of pacific settlement of international disputes) di samping sarana-sarana lain yang dikenal

dalam hukum internasional seperti tersebut dalam Pasal 33 Piagam PBB. Betapa pentingnya

peranan organisasi regional dalam penyelesaian perselisihan atau persengketaan internasional

dapat dilihat dalam studi yang dilakukan oleh Ernest Haas beserta kawan-kawannya.

Berdasarkan studi yang dilakukannya, selama tahun 1945 sampai tahun 1970 terjadi 146 kasus

persengketaan internasional. Dari sejumlah kasus tersebut, 98 kasus diselesaikan oleh PBB dan

48 kasus diselesaikan melalui organisasi regional, seperti OAS dan OAU.1

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan organisasi internasional di

kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967

berdasarkan Deklarasi Bangkok. Namun sejak tanggal 15 Desember 2008 telah diberlakukan

(entry into force) Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Dengan berlakunya Piagam ASEAN maka

ASEAN telah menjadi satu entitas dan organisasi antar pemerintah yang memiliki personalitas

hukum (legal personality) tersendiri. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 1 Piagam2

ASEAN bahwa maksud pembentukan ASEAN adalah untuk memelihara dan meningkatkan

perdamaian, keamanan dan stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada

kedamaian di dalam regional ASEAN. Para anggota dari ASEAN sangat berpegang teguh

terhadap prinsip prinsip yang tercantum di ASEAN Charter dan salah satu prinsip dari ASEAN

2 Elfia Farida, penyelesaian sengketa perbatasan antara thailand dan kamboja melalui mekanisme asean,
halaman 57

1 Mutammimul Ula, asean dan penyelesaian damai Sengketa internasional, Jurnal Hukum dan
Pembangunan, Vol 17, No 6 1987 halaman 557
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Charter pasal 2 adalah mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Sehingga jika ada

sengketa antara anggota ASEAN, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara damai.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi diantara negara ASEAN adalah sengketa

perbatasan wilayah. Seperti contohnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia, singapura dan

Malaysia, dan Thailand dengan Kamboja, dll. Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimuarai

dari perebutan wilayah di sekitar Candi Preah Vihear yang terletak diantara Provinsi Preah

Vihear Kamboja dan dekat distrik Kantharalak Thailand. Sengketa ini terjadi setelah UNESCO

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) menjadikan Candi Preah

Vihear sebagai warisan sejarah dunia yang dimiliki oleh Kamboja pada tahun 2008. Hal tersebut

adalah salah satu kewajiban dari ASEAN untuk membantu menegakkan prinsip prinsip dari

ASEAN Charter itu sendiri yang telah tercantum di Pasal 2, yaitu setiap sengketa harus

diselesaikan secara damai. sehingga demi mempertahankan perdamaian antar anggota ASEAN

maka penanganan terhadap sengketa tersebut harus dilakukan lewat penangan sengketa secara

damai, bisa dilakukan dengan negosiasi, konsiliasi, good office dan lain sebagainya.

II. ASEAN Sebagai Organisasi Internasional Regional

ASEAN adalah singkatan dari Association of South-East Asia Nation. Pada dasarnya

dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana

persahabatan, kemakmuran dan kedamaian. ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisasi

yang menghormati serta bertekad untuk menjujung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan

nilai-nilai demokrasi. Pada awalnya interaksi negara negara asia tenggara hanya berdasarkan

pada ASEAN Declaration yang pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik (political

statement) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar

hukum/konstitusi. Sehingga ASEAN mengalami banyak sekali kesulitan dalam melakukan

tindakan tindakan hukum.

3



Upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut, kesepuluh negara anggota ASEAN

melakukan penguatan ASEAN dengan menyusun ASEAN Charter. ASEAN Charter mulai

berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui proses internal (proses ratifikasi) di

masing-masing negara anggota. Setelah ASEAN Charter berlaku, maka ASEAN menjadi

organisasi yang mempunyai status hukum (legal status) sebagai subyek hukum internasional

(international legal personality) sebagaimana disebutkan dalam Bab II Pasal 3 4) Piagam

ASEAN. International Legal Personality merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi

internasional supaya dapat berkapasitas hukum dalam menjalankan segala tugas dan kewenangan

untuk mencapai tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Piagam ASEAN. Tujuan ASEAN3

dijabarkan dalam Pasal 1 Piagam ASEAN bahwa maksud pembentukan ASEAN adalah angka 1

adalah untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas serta

memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada kedamaian di dalam regional ASEAN, selanjutnya

di angka ke-4 adalah menjamin bahwa rakyat dan Negara-negara anggota ASEAN hidup damai

secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis, serta di angka 7 adalah

untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum,

serta untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar , dan

masih banyak lagi.4

Sehingga sebagai organisasi internasional regional ASEAN sudah didasarkan oleh

piagam ASEAN, yang mana dengan ini ASEAN sudah resmi menjadi subjek hukum dalam

hukum internasional dan telah mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi

atas dasar hukum.

III. Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Mekanisme ASEAN

Sengketa internasional menurut Sugeng Istanto adalah“perselisihan, perbantahan yang

memiliki implikasi hukum yang melibatkan subyek hukum internasional”. Penyelesaian sengketa

4 The Asean Charter

3 Ibid halaman 59
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internasional dibagi menjadi 2 cara, secara damai dan kekerasan. Secara damai dibagi lagi

menjadi 2 lewat jalur hukum atau lewat jalur diplomasi. Penyelesaian sengketa secara damai

lewat jalur hukum bisa dilakukan melalui arbitrase internasional dan mahkamah internasional

yang penggunaanya harus disepakati para pihak terlebih dahulu karena putusannya final dan

mengikat para pihak. Selanjutnya adalah lewat jalur diplomasi, jalur diplomasi ada beberapa

macam yaitu:

● Negosiasi : perundingan yang diadakan secara langsung antara pihak dengan

tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga

● Jasa baik : perkembangan dari negosiasi, ada pihak ketiga yang berupaya agar

para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi, pihak ketiga hanya

memberikan fasilitas saja.

● Mediasi : adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga yang dimana pihak

ketiga disini ikut secara aktif dalam proses negosiasi.

● Facts Inquiry : Dilakukan penunjukan badan independen yang ditugaskan untuk

menemukan fakta fakta yang menimbulkan sebuah sengketa. setelah fakta

terkumpul maka akan dilanjutkan dengan proses negosiasi/mediasi yang

diselesaikan oleh para pihak yang terlibat saja.

● Konsiliasi : fact enquiry ditambah mediasi. pihak ketiga, sumber dan faktanya

yang digunakan berasal dari investigasi yang dilakukan oleh konsiliator sendiri.

Kemudian juga ada penyelesaian lewat jalur kekerasan yaitu : peringatan dengan keras

dalam bentuk dokumen resmi, resolusi dari Dewan Keamanan PBB (menyatakan bahwa jangan

melakukan lagi). Selanjutnya adalah blockade, Dewan Keamanan PBB bisa memberikan blokade

atau embargo (bentuk blokade dalam bagian ekonominya). Yang terakhir adalah serangan militer

jika dua langka tadi sudah tidak membuahkan hasil, tetapi sangat dihindari.

Jika melihat penyelesaian sengketa dalam mekanisme ASEAN, Salah satu instrumen

yang penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di
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dalam kawasan Asia Tenggara adalah the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

1976 (TAC). Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di

dalam Piagam PBB antara lain prinsip non-interference (non-intervensi) dan penggunaan

cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekerasan yang dapat timbul

di antara negara-negara penandatangan TAC. Sementara, Second protocol amending the Treaty

of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1998 (Protokol ke-2 amandemen TAC) yang

ditandatangani para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Papua New Guinea di Manila, 25 Juli

1998 menjadi titik awal perluasan TAC ke luar ASEAN. Upaya ASEAN untuk mempertahankan

perdamaian dan stabilitas regional mengalami kemajuan pesat pada tahun 2003, dimana banyak

sekali negara negara yang mengaksesi mulai dari china hingga prancis. Antara pembukaan dan

ketentuan ketentuan mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang dianut maka salah satu isu

yang diutamakan dalam suatu perjanjian TAC adalah mengenai penyelesaian pertikaian atau

sengketa yang terjadi antarnegara anggota-anggota ASEAN agar dilakukan dengan suatu

cara-cara damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang untuk menjaga persahabatan dan

kerjasama yang sudah terjalin. Pada bab IV dalam TAC telah mengatur mengenai penyelesaian

sengketa secara damai yang terdiri dari 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13-17. Berdasarkan bab IV

TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal

negara-negara anggota ASEAN, yang dapat meliputi: penghindaran timbulnya sengketa dan

penyelesaian melalui negosiasi secara langsung, penyelesaian sengketa melalui The High

Council, dan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB.5

Sehingga bisa dilihat bahwa ASEAN adalah organisasi internasional regional yang

memiliki instrumen penyelesaian jika ada sengketa antar anggota, hal tersebut diatur di the

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Yang mana dalam setiap upaya penyelesaian

sengketa yang lebih diutamakan adalah cara cara damai tanpa menggunakan kekerasan atau

perang. Hal ini demi mencapai salah satu tujuan didirikannya ASEAN yang telah termaktub

5 Dewa Gede Sudika Mangku, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional
Termasuk di Dalam Tubuh Asean, Perspektif. 17. 150-161. 10.30742/perspektif.v17i3.104. halaman
156-157
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dalam ASEAN Charter yaitu memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan

stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada kedamaian di dalam regional

ASEAN.

IV. ASEAN dalam Penyelesaian sengketa internasional Kuil Preah Vihear Thailand

dan Kamboja

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang sudah

tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Sehingga6

dengan diakuinya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, organisasi

internasional memiliki hak dan kewajiban dan bisa melakukan kegiatan kegiatan seperti subjek

internasional lainnya. Hal tersebut memungkinkan ASEAN sebagai organisasi internasional

untuk berperan dalam kegiatan internasional salah satunya penyelesaian sengketa internasional.

Salah satu contonhnya adalah dalam sengketa internasional Kuil Preah Vihear Thailand

dan Kamboja, yang disana ASEAN ikut andil dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai.

sengketa candi Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand yang terjadi pada tahun 2011- 2013.

Sengketa ini merupakan eskalasi dari konflik serupa yang dulu pernah terjadi antara kedua

negara, dimana terdapat perbedaan klaim kedua negara terkait batas wilayah sekitar candi Preah

Vihear dalam keputusan pengadilan ICJ (International Court of Justice). Pada tahun 196 ICJ

menegaskan bahwa candi Preah Vihear serta wilayah sekitarnya yang meliputi tanjung Preah

Vihear sebagai bagian dari kedaulatan Kamboja. Meskipun putusan pengadilan telah ditetapkan,

namun belum ada kesepakatan lebih lanjut dari kedua negara dalam upaya penetapan batas

wilayah yang disengketakan .7

7 Farras Hilmy Arnando, Skripsi, Penyelesaian Sengketa Candi Preah Vihear antara Kamboja dan
Thailand (2011-2013), (Bandung: Unpad, 2015), Hal III.

6 Mochtar Kusumaatmadjada dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Alumni,
2019), hlm 101.
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Sejak Perancis menarik diri dari wilayah Indochina (1950), Candi Preah

Vihear—dibangun sekitar abad ke-11—telah menjadi wilayah yang diperebutkan antara

Kamboja dan Thailand. Meskipun jalan menuju Candi Preah Vihear lebih mudah ditempuh dari

wilayah Thailand, Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, telah memutuskan bahwa

Kamboja adalah pemilik kedaulatan atas Candi Preah Vihear dan wilayah sekitarnya. Meski

demikian, Thailand tetap menuntut bahwa wilayah seluas 4,6 kilometer persegi di dekat Candi

Preah Vihear masuk dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan latar belakang sejarah. Sengketa

ini kemudian semakin muncul ke permukaan setelah UNESCO pada Juni 2008 menetapkan

Candi Preah Vihear sebagai salah satu dari World Heritage Sites. Langkah badan internasional

ini memicu letupan rasa nasionalistik pihak-pihak yang bersengketa.8

Pada tanggal 22 Februari 2011 di Jakarta digelar pertemuan informal para Menlu ASEAN

(Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian

konflik Thailand dan Kamboja. Kedua Negara yang bertikai telah sepakat dalam tiga koridor

yaitu dialog perdamaian melalui mekanisme TAC, gencatan senjata permanen dan pelibatan

ASEAN dalam menengahi konflik. Pada pertemuan antar Menlu ASEAN pada bulan Februari

2011 disepakati Indonesia menjadi fasilitator pertemuan perundingan sengketa perbatasan kedua

Negara, sekaligus mengirim pasukan pemantau yang akan ditempatkan di kedua pihak di

wilayah perbatasan. Kelangsungan perundingan dengan Indonesia sebagai pihak yang

memfasilitasi sangat tergantung pada komitmen kedua Negara yang bersengketa tersebut.

Indonesia hanya menawarkan jasa baiknya, sedangkan penggunaannya tergantung pada kedua

belah pihak.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia yaitu upaya diplomasi seperti

perundingan-perundingan antara pihak Thailand dan Kamboja. Upaya diplomasi sangat

diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer. Sejak awal, kehadiran dan

keterlibatan Indonesia dalam upaya penuntasan sengketa itu justru atas undangan kedua Negara,

8 Makarim Wibisono, 3 Oktober 2011, Dinamika Baru Sengketa Kamboja-Thailand, “Kompas”
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begitu pula yang berkaitan dengan permintaan agar Indonesia mengirim militernya sebagai

pemantau di lokasi sengketa. Setelah Indonesia masuk atas undangan kedua Negara tadi, situasi

berangsur-angsur kondusif. Pada tanggal 18 Juli 2012, militer Kamboja dan Thailand sama-sama

menarik pasukan mereka dari wilayah perbatasan darat di dekat situs Warisan Budaya Dunia

Candi Preah Vihear yang selama ini disengketakan. Dengan ini bisa kita lihat bahwa ASEAN9

sebagai organisasi internasional juga turut andil dalam menjaga stabilitas keamanan negara

anggota salah satu caranya adalah dengan membantu dalam penyelesaian setiap negara anggota

yang sedang bersengketa secara damai.

V. Penutup

Pada zaman sekarang organisasi internasional seperti ASEAN sudah dianggap sebagai

salah satu subjek hukum internasional. Dengan adanya ASEAN Charter, ASEAN memiliki dasar

yang mengikat secara hukum bagi seluruh anggotanya. ASEAN juga memiliki tujuan seperti

yang telah termaktub pada Pasal 1 ASEAN Charter. ASEAN juga memiliki prinsip yang harus

dianut oleh seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan dari ASEAN.

Salah satu tujuan dari ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian,

keamanan dan stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada kedamaian di dalam

regional ASEAN. Salah satu langka dalam mencapai hal tersebut adalah ASEAN membantu

menyelesaikan sengketa antar anggota ASEAN secara damai dengan cara menjadi fasilitator

dalam proses negosiasi, konsiliasi inquiry dan lain sebagainya bagi negara negara yang

bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan melalui mekanisme ASEAN adalah dengan cara

damai yaitu melalui dialog, konsultasi dan negosiasi, menggunakan jasa baik, konsiliasi dan

mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan TAC. Salah satu

instrumen yang penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik dan

9 Ibid hlm 64-65
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keamanan di dalam kawasan Asia Tenggara adalah the Treaty of Amity and Cooperation in

Southeast Asia.

Salah satu contoh konkret ASEAN dalam membantu penyelesaian negara anggota yang

sedang bersengketa adalah keikutsertaan ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa candi

candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Dimana ASEAN turut menjadi fasilitator dan

juga mengirimkan pasukan pemantau di daerah konflik. Maka dari itu upaya upaya yang

dilakukan oleh ASEAN dalam penyelesaian sengketa internasional adalah upaya penyelesaian

secara diplomasi yang mengedepankan perdamaian.

Pada zaman sekarang organisasi internasional seperti ASEAN sudah dianggap sebagai

salah satu subjek hukum internasional. Dengan adanya ASEAN Charter, ASEAN memiliki dasar

yang mengikat secara hukum bagi seluruh anggotanya. ASEAN juga memiliki tujuan seperti

yang telah termaktub pada Pasal 1 ASEAN Charter. ASEAN juga memiliki prinsip yang harus

dianut oleh seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan dari ASEAN.

Salah satu tujuan dari ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian,

keamanan dan stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada kedamaian di dalam

regional ASEAN. Salah satu langka dalam mencapai hal tersebut adalah ASEAN membantu

menyelesaikan sengketa antar anggota ASEAN secara damai dengan cara menjadi fasilitator

dalam proses negosiasi, konsiliasi inquiry dan lain sebagainya bagi negara negara yang

bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan melalui mekanisme ASEAN adalah dengan cara

damai yaitu melalui dialog, konsultasi dan negosiasi, menggunakan jasa baik, konsiliasi dan

mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan TAC. Salah satu

instrumen yang penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik dan

keamanan di dalam kawasan Asia Tenggara adalah the Treaty of Amity and Cooperation in

Southeast Asia.

10



Salah satu contoh konkret ASEAN dalam membantu penyelesaian negara anggota yang

sedang bersengketa adalah keikutsertaan ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa candi

candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Dimana ASEAN turut menjadi fasilitator dan

juga mengirimkan pasukan pemantau di daerah konflik. Maka dari itu upaya upaya yang

dilakukan oleh ASEAN dalam penyelesaian sengketa internasional adalah upaya penyelesaian

secara diplomasi yang mengedepankan perdamaian.
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