
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional. Sebagai subjek hukum 

internasional, negara harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, 

salah satunya adalah wilayah. Pembagian wilayah pada setiap negara bertujuan 

untuk mempermudah administrasi, pemerintahan, dan hal-hal yang berhubungan 

dengan negara. Namun hingga saat ini, konflik antar negara merupakan salah satu 

isu yang masih hangat, hal ini salah satunya dikarenakan perebutan wilayah 

diantar negara. Salah satu konflik internasional mengenai perbatasan wilayah 

yang pernah terjadi dan belum terselesaikan hingga saat ini yaitu konflik yang 

terjadi antara Palestina dan Israel.  

 

Konflik antara Palestina dan Israel terjadi setelah Deklarasi Balfour, dimana 

bangsa Yahudi pun berupaya untuk mendirikan suatu negara dengan melakukan 

diplomasi pada 2 November 1917 melalui Deklarasi Balfour.
1
 Deklarasi Balfour 

berisikan persetujuan atas gagasan pendirian negara baru oleh bangsa Yahudi di 

                                                             
1
 Deklarasi Balfour adalah surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur 

James Balfour, kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Lord Rothschild, untuk dikirimkan 

kepada Federasi Zionis pada tanggal 2 November 1917. 
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Palestina. Deklarasi ini berlangsung pada rapat Kabinet Inggris tanggal 31 

Oktober 1917, yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana 

Israel untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina, dengan syarat 

tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan hak-hak dari komunitas-

komunitas Palestina. 

 

Pada Perang Dunia Kedua, terjadi kasus Holocaust
2
 yang mengakibatkan bangsa 

Yahudi akhirnya terpencar dan tidak memiliki tempat tinggal. Upaya bangsa 

Yahudi untuk mendirikan suatu negara baru pun didukung oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1948 PBB merumuskan sebuah proposal 

perdamaian untuk Arab dan Yahudi di Palestina,dengan membuat pembagian 

wilayah Palestina yang bertujuan untuk memisahkan negara Arab dan Yahudi. 

Proposal yang dikenal dengan United Nations Partition Plan (UN Partition Plan) 

ini berisi pembagian wilayah Palestina sebesar 55% untuk bangsa Yahudi, dan 

45% sisanya untuk negara Arab.
3
 Berdasarkan demografis

4
, komunitas Yahudi 

hanya ada sekitar 7% dari seluruh penduduk Palestina, dan 93% sisanya 

merupakan bangsa Arab.
5
 Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara 

jumlah penduduk dan wilayah yang diberikan oleh PBB dan menyebabkan 

bangsa Arab melakukan protes.  

 

                                                             
2
 Kasus Holocaust adalah peristiwa genosida atau pembantaian terhadap bangsa Yahudi 

selama Perang Dunia II yang dipimpin oleh Adolf Hitler dan terjadi di seluruh wilayah yang 

dkuasai oleh Nazi. 
3
 Putri Yuanita, Skripsi “Pandangan Kompas Dan Media Indonesia atas Konflik Israel-

Palestina”, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2. 
4
 Demografis adalah bentuk sifat dari demografi yang berarti ilmu yang mempelajari 

dinamika kependudukan manusia. 
5
 Putri Yuanita,  Loc.Cit. 
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Israel memproklamirkan kemerdekaan negaranya pada tanggal 14 Mei 1948. 

Tetapi proses kemerdekaan ini tidak berlangsung secara damai karena sehari 

setelah negara Israel berdiri, terjadi penyerangan atas Israel yang dilakukan oleh 

Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya yang kemudian 

dimenangkan oleh Israel yang berhasil merebut 70% dari total luas wilayah yang 

diberikan oleh PBB.
6
 

 

Konflik yang terjadi berlanjut hingga tahun 1967, dimana Mesir, Suriah, dan 

Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan 

perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel 

terhadap Laut Merah
7
. Kemudian Israel melakukan serangan terhadap pangkalan 

angkatan udara Mesir guna mencegah terjadinya invasi
8
 oleh Mesir. Tindakan ini 

berujung pada Perang Enam Hari yang dimenangkan oleh Israel. Konflik 

berkepanjangan ini menyebabkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 

242 Tahun 1967
9
. Pada perang Enam Hari, Israel berhasil merebut beberapa 

wilayah seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi 

Golan. Sebagai ganti ditariknya pasukan Israel dari wilayah Mesir, Yordania, dan 

Suriah, Israel diberi janji perdamaian oleh negara-negara Arab dengan 

memperluas batas wilayah Yerusalem dengan memasukkan wilayah Yerusalem 

Timur.  

                                                             
6
 Eko Marhaendy, Makalah “Analisis Konflik Israel-Palestina : Sebuah Penjelajahan 

Dimensi Politik dan Teologis”, hlm. 11. 
7
 Laut Merah adalah sebuah teluk di Lautan Hindi yang terletak di antara Benua Afrika dan 

Benua Asia. Laut Merah berbatasan dengan Semenanjung Sinai, Teluk Aqaba, dan Terusan Suez 

di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Arab Saudi dan Yaman, sedangkan di 

sebelah barat berbatasan dengan Mesir, Sudan, dan Eritrea. 
8
 Invasi adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang 

dikuasai oleh negara lain, dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut. 
9
Resolusi 242 menekankan “tidak dapat diterimanya perebutan wilayah melalui perang” 

dan memuat rumusan yang sejak itu mendasari semua inisiatif perdamaian tanah bagi perdamaian. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Enam_Hari
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Upaya perdamaian antara Palestina dengan Israel juga dilakukan oleh Amerika 

Serikat melalui Kesepakatan Camp David. Kesepakatan ini ditandatangi pada 

tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih setelah diadakan perundingan 

selama 12 hari yang bertujuan untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.
10

  

 

Palestina dideklarasikan sebagai sebuah negara di tahun 1988, meskipun pada 

tahun-tahun berikutnya Palestina diwakilkan oleh Palestine Liberation 

Organization (PLO)
11

 untuk mendapatkan pengakuan di forum internasional. Hal 

ini disebabkan status Palestina sebagai negara yang berdaulat belum diakui secara 

internasional. 

 

Pada tahun-tahun berikutnya kembali diadakan perundingan antara Israel dan 

Palestina tetapi tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini 

membuat Amerika Serikat kembali berupaya melakukan mediasi bagi perdamaian 

Israel dan Palestina dengan mengadakan pertemuan Camp David pada tahun 

2000. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau solusi 

perdamaian apa pun. Tahun 2007 diadakan kembali konferensi untuk 

membicarakan perdamaian Israel dan Palestina di Annapolis. Namun kesepakatan 

perdamaian hasil dari Annapolis Conference juga masih belum 

diimplementasikan oleh kedua negara. Kesepakatan yang dilakukan oleh pihak 

Palestina dan Israel masih sering dilanggar oleh pemerintah Israel.   

 

                                                             
10

 Eko Marhaendy, Op.Cit., hlm. 12. 
11

 PLO (Palestine Liberation Organization) adalah lembaga politik resmi bangsa Palestina 

yang didirikan pada tahun 1964. 
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Terbukti dengan masih seringnya pemerintah Israel mengambil wilayah Palestina 

yang membuat wilayah Palestina semakin sempit. Karena mengalami kekalahan 

dalam perang dan menyempitnya wilayah teritorial negaranya, maka Palestina 

mengajak Israel untuk mengadakan perundingan. Tetapi oleh karena tidak adanya 

kesepakatan yang dicapai pada perundingan-perundingan itu, maka luas wilayah 

Palestina pun semakin berkurang, sedangkan wilayah Israel semakin luas. 

Wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel itu disebut sebagai wilayah 

pendudukan untuk Israel. Hal ini melanggar resolusi Majelis Umum 181
12

, 

namun Israel tetap saja melakukan invasi yang dapat terlihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar A.1 

                                                             
12

 Resolusi 181 berisi tentang pembagian wilayah antara Palestina dan Israel. 



6 

 

Gambar di atas dapat memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun wilayah Israel 

semakin meluas, Bertambahnya wilayah Israel tidak sesuai dengan pembagian 

wilayah yang dilakukan oleh PBB ditahun 1948. Pada wilayah-wilayah yang 

dikuasai oleh Israel tersebut dibangun pemukiman-pemukiman untuk warga 

Israel. Tidak hanya pada wilayah Palestina yang telah diambil oleh pemerintah 

Israel yang dibangun pemukiman tersebut, wilayah yang masih sepenuhnya milik 

Palestina pun dibangun pemukiman oleh pemerintah Israel. Misalnya 

pembangunan pemukiman di wilayah Tepi Barat dan Yerussalem Timur. 

Pembangunan pemukiman yang dilakukan oleh pemerintah Israel ini melanggar 

hukum perjanjian-perjanjian yang disepakati antara Palestina dan Israel serta 

resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Akan tetapi Israel mengklaim 

ikatan sejarah dan alkitab untuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai 

penguat untuk membangun sekitar 500.000 (lima ratus ribu) pemukiman baru.  

Berikut ini gambar wilayah Palestina yang dibangun oleh Israel: 

Gambar A.2 

Keterangan : 

─ ─ : Gencatan senjata 1949 

        : Otoritas Palestina 

        : Kekuasaan Israel 

        : Pemukiman Israel 
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Gambar di atas memperlihatkan bahwa Israel membangun pemukiman di wilayah 

Palestina, hal ini mendapat larangan keras dari berbagai pihak termasuk PBB. 

PBB sebagai organisasi internasional yang menjaga keamanan dan perdamaian 

internasional mengeluarkan resolusi-resolusi untuk Israel. Seperti Resolusi 

Dewan Keamanan No 446 tahun 1979
13

, Resolusi Dewan Keamanan No 478 

tahun 1980
14

 dan resolusi-resolusi yang lain. Meski telah dikeluarkan resolusi 

oleh PBB, Israel tetap membangun pemukiman yang telah mencapai ribuan 

pemukiman tersebut dan menyerang warga sipil Palestina. 

Palestina menginginkan kemerdekaan penuh atas wilayahnya maka Palestina 

melakukan negosiasi terhadap PBB. Akan tetapi PBB tidak memberikan 

kemerdekaan kepada Palestina karena keberadaan Hamas
15

 yang selalu terlibat 

perang dan membuat Palestina dianggap tidak menginginkan perdamaian.
16

 Akan 

tetapi pemerintah Palestina tetap berusaha mendapat pengakuan dari PBB dan 

berhasil mendapatkan pengakuan tersebut pada tanggal 29 November 2012 

dimana Majelis Umum PBB mengakui peningkatan status Palestina sebagai 

negara pemantau non-anggota dari status sebelumnya sebagai entitas
17

 pemantau 

yang diwakili PLO
18

 yang menyatakan mendesak untuk melanjutkan kembali 

perundingan antara Israel dan Palestina yang mengarah ke permanen solusi dua-

negara.  

                                                             
13

 Resolusi 446 menyatakan bahwa pemukiman Israel adalah halangan serius bagi 

perdamaian dan menyerukan kepada Israel untuk memenuhi Konvensi Jenewa Keempat. 
14

 Resolusi 478 berisikan tentang status Jerussalem yang dikuasai oleh Israel. 
15

 Hamas adalah sebuah organisasi dan partai politik Palestina yang dibentuk pada tahun 

1987 dan bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina. 
16

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/30/115444995/PBB-Status-Palestina-Adalah-

Negara-Peninjau Diakses pada tanggal 23 Januari 2014 
17

 Entitas adalah sesuatu yang wujudnya bersifat berbeda tetapi tidak harus dalam bentuk 

fisik. 
18

http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/05140777/PBB.Mengakui.Status.

Palestina.Menjadi.Negara Diakses pada tanggal 21 Juni 2013 

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/30/115444995/PBB-Status-Palestina-Adalah-Negara-Peninjau
http://www.tempo.co/read/news/2012/11/30/115444995/PBB-Status-Palestina-Adalah-Negara-Peninjau
http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/05140777/PBB.Mengakui.Status.Palestina.Menjadi.Negara
http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/05140777/PBB.Mengakui.Status.Palestina.Menjadi.Negara
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Resolusi mengenai status Palestina di PBB diambil dari 138 suara yang 

mendukung, 9 suara yang menolak dan 41 suara abstain dari 193 anggota.
19

 

Tetapi Israel menolak untuk mengakui status dari negara Palestina. Israel malah 

menuding upaya Palestina akan menghambat jalan damai kedua belah pihak. 

Penolakan Israel atas resolusi tersebut didukung oleh Amerika Serikat dan 

Kanada.
20

 

Pembangunan pemukiman yang dilakukan oleh Israel dianggap melanggar 

Hukum Internasional karena dapat mengancam perdamaian dunia. Hal ini 

bertolak belakang dengan tujuan PBB yang tercantum dalam Piagam PBB ayat 1, 

yaitu menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Sehingga PBB 

perlu ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Palestina 

dan Israel agar konflik ini tidak meluas dan merugikan negara-negara lain. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis hendak meneliti tentang kasus pemukiman 

ilegal Israel dan peran PBB dalam menyelesaikan konflik internasional tersebut 

dengan judul “Peranan PBB Dalam Menyelesaikan Masalah Pemukiman Ilegal 

Israel Di Wilayah Pendudukan”. 

 

 

 

 

                                                             
19

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43640#.UcPLNqol2KI Diakses 

pada tanggal 21 Juni 2013 
20

http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/05140777/PBB.Mengakui.Status.

Palestina.Menjadi.Negara  Diakses pada tanggal 21 Juni 2013 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43640#.UcPLNqol2KI
http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/05140777/PBB.Mengakui.Status.Palestina.Menjadi.Negara
http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/05140777/PBB.Mengakui.Status.Palestina.Menjadi.Negara
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan PBB dalam menyelesaikan masalah sengketa wilayah 

diantara Israel dan Palestina? 

2. Apakah tindakan pemerintah Israel membangun pemukiman di wilayah 

Palestina merupakan pelanggaran Hukum Internasional? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis peranan PBB dalam menyelesaikan 

masalah pemukiman ilegal di bagian wilayah Palestina. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis tindakan pemerintah Israel membangun 

pemukiman di wilayah Palestina merupakan pelanggaran Hukum 

Internasional atau tidak. 
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2.   Kegunaan Penelitian 

a.   Kegunaan Teoritis 

Berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum 

penyelesaian sengketa khususnya pada organisasi internasional. 

b.   Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para mahasiswa, 

dosen, dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai peranan 

PBB dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Palestina. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai tindakan yang melanggar hukum internasional 

yang dilakukan oleh Israel dalam membangun pemukiman di wilayah Palestina 

dan peran PBB dalam menyelesaikan masalah pemukiman ilegal yang dilakukan 

oleh Israel di wilayah pendudukan. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulis pada penulisan penelitian ini maka diperlukan 

kerangka penulisan yang sistematis. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kasus wilayah pemukiman secara singkat dan 

mengapa PBB dapat berperan dalam kasus ini. Pada bab ini juga terdapat 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, 

serta sistematika penulisan dalam skripsi ini. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan teori-teori yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini 

seperti sejarah sengketa wilayah antara Palestina dan Israel, prinsip dan cara 

memperoleh wilayah, status kepemilikan atau perolehan wilayah menurut Hukum 

Internasional, prinsip hukum yang relevan dengan penyelesaian sengketa wilayah 

menurut Hukum Internasional, dan penyelesaian sengketa internasional dalam 

PBB. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini 

yang berupa jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode 

pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN HASIL DATA 

Bab ini memaparkan hasil penelitian dari pembahasan. Dimulai dengan 

membahas tindakan-tindakan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan 

pemerintah Israel dalam membangun pemukiman di wilayah Palestina, dan peran 

PBB dalam menyelesaikan masalah pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

Pada bab ini dijelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan 

uraian yang dibuat. Dan berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan saran-

saran. 


