
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian-Pengertian 

1. Pengertian Konflik 

Secara etimologi, konflik (conflict) berasal dari bahasa latin configere yang berarti 

saling memukul. Menurut Antonius konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak 

yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana 

hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar 

pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch yang menyatakan bahwa 

dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi 

oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Sedangkan menurut Scannell konflik 

adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan 

atau nilai dalam sekelompok individu.
21

 

Menurut Lewis A. Coser, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau 

tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan 

yang persediaannya terbatas. Dan menurut Duane Ruth-hefelbower, konflik 

                                                             
21

Tri Yogi Fitri, Skripsi “Upaya Peningkatan Kemampuan Resolusi Konflik Melalui 

Bimbingan Kelompok Bagi Siswa kelas X-Logam SMK Negeri 1 Kalasan”, Universitas Negeri 

Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 13. 
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adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada 

perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu 

pihak menghalangi atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan 

pihak lain kurang berhasil.
22

 

Berdasarkan pengertian-pengertian konflik diatas, dapat disimpulkan bahwa 

konflik adalah suatu kondisi perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara dua 

atau lebih individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk saling menjatuhkan 

satu sama lain. 

2. Pengertian Sengketa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang 

menyebabkan perbedaan pendapat atau perselisian. Menurut Mahkamah 

Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara 

mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya 

kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.
23

 

Sengketa merupakan perselisihan yang dilakukan dua pihak yang memiliki 

perbedaan kepentingan satu sama lain. Sengketa bisa terjadi dimana saja, kapan 

saja serta oleh siapa saja.Sengketa yang melewati batas negara serta telah 

barakibat pada perdamaian dunia maupun keamanan internasional.Hal tersebut 

bisa disebut sebagai sengketa internasional. 

 

                                                             
22

Elli Malihah, Konflik Dan Integrasi SKL, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 

2007, hlm. 24. 
23

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Bandung, 

2004, hlm. 2. 
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B. Sejarah Sengketa Wilayah Antara Palestina Dan Israel 

Fase Zionisme
24

 dimulai pada tahun 1897 yang bertujuan untuk menciptakan 

sebuah kediaman bagi bangsa Yahudi di Palestina yang dijamin oleh hukum 

publik. Bangsa Yahudi membangun pemukiman pertamanya pada tahun 1903 

yang ditawarkan oleh pemerintah Inggris, akan tetapi ada penolakan dari warga 

Palestina.
25

 

Pemukiman-pemukiman Israel pertama kali dibangun di Kinnereth dan Dagania, 

di bagian selatan Danau Tiberiaspada tahun 1908-1909. Pada tahun 1914 

dibangun sekitar 12.000 (dua belas ribu) pemukiman Yahudi di wilayahseluas 

100.000 (seratus ribu) hektar, sehinggaseluruh populasi Yahudi meningkat 

sampai 90.000 (Sembilan puluh ribu) dan 100.000 (seratus ribu) jiwa.Dimana 

populasi Yahudi tersebut tersebar sekitar 50.000 (lima puluh ribu) sampai 60.000 

(enam puluh ribu) orang di Yerussalem, 12.500 (dua belas ribu lima ratus) orang 

tinggal di Safad dan 12.000 (dua belas ribu) di Jaffa Tel-Aviv.
26

 Berikutnya 

dibangun tiga pemukiman baru di daerah yang sama pada tahun 1918.Pada tahun 

itu juga terjadi Perang Dunia I yang mengakibatkan kekalahan pada Turki 

danmembuat Palestina berada dalam kekuasaan Inggris.Jumlah penduduk saat itu 

adalah 40.000 (empat puluh ribu) orang Arab Palestina dan 12.000 (dua belas 

ribu) orang Israel di Yerussalem.
27

 

 

                                                             
24

Zionisme adalah sebuah gerakan politik kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia 

untuk kembali lagi ke Zion, bukit dimana kota Yerussalem berdiri. 
25

 James Parker, Sejarah Palestina, Sketsa, 2007, hlm. 337. 
26

James Parker, Op.Cit., hlm. 342. 
27

Ibrahim Latief, Zionis Israel Dan Kebangkitan Nasionalisme Arab, Metro Pos, Jakarta, 

1991, hlm. 38. 
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Pada tahun 1948 terjadi penarikan administrasi Inggris oleh pemerintah Inggris  

di London yang mengakibatkan bangsa Yahudi maupun Arab sendirian tanpa 

dukungan, sedangkan rekomendasi dari Komite PBB bukanlah mandat yang legal 

untuk membentuk dua negara baru
28

, tetapi pada tahun 1948 PBB membuat 

sebuah proposal perdamaian untuk Palestina dan Israel. Proposal perdamaian 

yang dikenal dengan UN Partition Plan ini berisi pembagian wilayah keduanya 

dengan hasil 55% untuk Israel dan 45% untuk Palestina.
29

 Apabila ditinjau dari 

segi jumlah penduduk yang ada antara Israel dan Palestina, presentase masyarakat 

Israel lebih sedikit dibandingkan masyarakat Palestina dari populasi yang ada.
30

 

Tanah yang menjadi sengketa antara kedua bangsa merupakan koloni dari Inggris 

setelah Perang Dunia I, hal inilah yang menimbulkan reaksi balik dari rakyat 

Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan di tanah mereka sendiri. 

Sementara Israel menganggap pembagian yang telah dilakukan tidaklah cukup 

sehingga Israel menginginkan wilayah yang lebih luas.
31

 Tanggal 14 Mei 

1948  bangsa Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara Israel. 

Sehari setelahnya Amerika Serikat mengakui negara Israel secara de facto dan 

diikuti oleh Uni Soviet yang mengakui kedaulatan negara Israel secara  

de jure.
32

 Di hari yang sama pula PBB secara resmi mencabut mandat Inggris atas 

Palestina.
33

 Peperangan pun pecah antara bangsa Arab di Palestina dan Israel 

pada tahun 1948 yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Peperangan ini pun 

                                                             
28

Ibid.,hlm. 429. 
29

Putri Yuanita, Op.Cit,.hlm. 2. 
30

James Parker, Op.Cit., hlm. 358. 
31

Monang Padmi Nasution, Makalah “Sengketa Hukum Internasional Palestina dan 

Israel”, 2012, hlm. 1. 
32

Selvy Violita, Tesis “Kehadiran Back Channel Negotiation Pada Proses Negosiasi O8slo 

Agreement Antara Israel Dan Palestina”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 7. 
33

Ibrahim Latief, Op.Cit., hlm. 44. 
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dikenal dengan nama Al-Nakba.
34

 Berakhirnya perang Al Nakba ini ditandai 

dengan dibuatnya perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab 

disekitarnya pada bulan Juli 1949. 

Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena 

mengantisipasi adanya invasi yang dilakukan oleh Mesir. Hal ini kemudian 

berujung pada Perang Enam Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel.
35

 

Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem 

Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini 

kemudian ditetapkan. Hal ini kemudian berujung pada Resolusi Dewan 

Keamanan PBB 478.
36

 Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa inkorporasi.
37

 

Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur adalah tidak sah dan melanggar 

hukum internasional. PBB terus memandang wilayah-wilayah ini sebagai daerah 

pendudukan. Sedangkan Tepi Barat dan Jalur Gaza dipandang oleh bangsa 

Palestina dan komunitas internasional sebagai masa depan  Palestina.Perjuangan 

rakyat Palestina untuk merebut kembali wilayahnya tergabung dalam suatu 

organisasi yang bernama PLO.  

Pada tahun 1981 Israel memperluas pembangunan pemukiman di wilayah 

Palestina dan pada September tahun 1982 terjadi pembantaian besar-besaran atas 

pengungsi Palestina di kamp pengungsian Sabra dan Shatila yang menewaskan 

2700 (dua ribu tujuh ratus) pengungsi hanya dalam waktu 1 jam. Palestina sendiri 

                                                             
34

 Puri Yuanita, Op.Cit.,hlm.3. 
35

James Parker, Op.Cit.,hlm. 437. 
36

Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 menyatakan bahwa pengklaiman terhadap 

Yerusalem adalah tidak sah dan melanggar hukum internasional 
37

Inkorporasi adalah pembentukan suatu persatuan baru yang merupakan badan hukum 

yang sebenarnya diakui sebagai orang dibawah hukum. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Enam_Hari
http://id.wikipedia.org/wiki/Yerusalem
http://id.wikipedia.org/wiki/Yerusalem_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Yerusalem_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina
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akhirnya membentuk misi yang dikenal dengan Intifada
38

. Perlawanan dari rakyat 

Palestina bergulir sejak tahun 1987. Ditahun 1991 diadakan Konferensi 

perdamaian Timur Tengah yang fokus pada permasalahan yang terjadi antara 

Israel dan Palestina yang berlangsung di Madrid. Israel sendiri berusaha untuk 

meredam dengan upaya memberikan konsensi pada perjanjian Oslo di tahun 1993 

mengenai kesepakatan antara Israel dan Palestina yang akan memberikan 

kesempatan kemerdekan bagi bangsa Palestina telah dilanggar pada tahun 1998. 

Harapan rakyat Palestina atas kemerdekaannya dengan berdirinya Palestina di 

Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan ibukota Yerussalem Timur ternyata mengalami 

kegagalan karena perjanjian tersebut dilanggar oleh Israel, sebaliknya dengan 

perjanjian tersebut semakin memperjelas kuatnya kontrol Israel atas daerah Tepi 

Barat dan Jalur Gaza.
39

 

Pada bulan November 2013 Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sempat 

memerintahkan pemerintah Israel untuk menghentikan pembangunan di Tepi 

Barat dan Yerussalem Timur, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2013 

pemerintah Israel kembali membangun konstruksi pemukiman Israel di Tepi 

Barat dan Yerussalem, kedua wilayah yang akan dijadikan wilayah Palestina 

sepenuhnya.
40

 Sampai saat ini konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel 

terus berlanjut sementara telah dilakukan perjanjian-perjanjian perdamaian antara 

kedua belah pihak tetapi terus menerus mengalami kegagalan yang diakibatkan 

oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. 

                                                             
38

Intifada adalah suatu gerakan penentangan yang dilakukan rakyat Palestina terhadap 

pendudukan Israel atas wilayah Palestina. 
39

Monang Padmi Nasution, Op.Cit,.hlm. 1. 
40

http://www.republika.co.id/indeks/hot_topic/pemukiman%20israel/45 Diakses pada 

tanggal 24 Januari 2014 

http://www.republika.co.id/indeks/hot_topic/pemukiman%20israel/45
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C. Status Kepemilikan atau Perolehan Wilayah Menurut Hukum 

Internasional 

Hukum Internasional didasarkan atas konsep negara. Negara pada gilirannya 

didasarkan atas landasan kedaulatan, yang secara internal menunjukkan 

supremasi lembaga pemerintah dan secara eksternal supremasi negara sebagai 

pribadi hukum (legal person).
41

 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak 

dan Kewajiban-kewajiban negara menyatakan bahwa syarat sahnya berdirinya 

suatu negara adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya penduduk yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara tersebut 

dalam jangka waktu yang lama. 

2. Adanya wilayah tertentu.Suatu wilayah tidak perlu luas bagi didirikannya 

suatu negara.
42

 

3. Adanya pemerintahan yang berdaulat yang bertujuan untuk melaksanakan 

tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. 

4. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain. 

 

Unsur wilayah merupakan salah satu unsur yang penting dalam membangun 

suatu negara. Dengan adanya wilayah, sebuah badan hukum dapat menjadi 

sebuah negara.
43

 Masalah bagaimana suatu negara mendapatkan wilayahnya 

                                                             
41

Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 479. 
42

 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era 

Dinamika Global Edisi Kedua, P.T. Alumni Bandung, Bandung,  2010, hlm. 20. 
43

 Lihat Oppenheim’s International Law, hlm. 563. Sebagaimana dikutip dari Malcolm N. 

Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 479. 
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dalam hukum internasional merupakan masalah yang cukup sulit.
44

 Dalam hukum 

internasional dikenal duaprinsip memperoleh wilayah yaitu:
45

 

1. Prinsip Efektivitas 

Dalam hukum internasional, yang masih menjadi acuan adalah prinsip yang 

diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yaitu prinsip efektivitas atau 

keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah (the principle of effectiveness). 

Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan 

oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah 

tersebut.
46

 

2. Prinsip Uti Possidetis 

Dalam hukum internasional terdapat suatu doktrin atau prinsip yang dikenal 

dengan prinsip uti possidetis. Menurut prinsip ini, pada prinsipnya batas-

batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-bataswilayah dari 

negara yang mendudukinya.
47

 Dinyatakan pada prinsipnya karena dalam 

kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara dapat berubah. Perubahan 

dapat terjad karena adanya putusan pengadilan yang memutuskan sengketa 

                                                             
44

Lihat Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford Universit Press, 

3rd.ed, 1979, hlm. 109. Sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam 

Hukum Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 115. 
45

 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm. 115. 
46

Lihat Hans Kelsen, Principles of International Law, New York: Rinehart & Co., 1956, 

hlm. 212. Sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum 

Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116. 
47

Lihat Martin Dixon, Textbook on International Law, London: Blackstone,4th.ed., 2000, 

hlm. 153. Sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum 

Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 117. 
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perbatasan atau adanya tindakan para pihak yang berpengaruh terhadap 

perbatasan negaranya.
48

 

Sedangkan perolehan wilayah dapat melalui:
49

 

1. Pendudukan (Occupation) 

Okupasi (occupation) atau pendudukan adalah pendudukan terhadap terra 

nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah 

dimiliki oleh suatu negara ketika terjadi pendudukan.
50

 Suatu wilayah yang 

telah diduduki, meskipun dihuni oleh penduduk asli, tidak dapat diokupasi. 

Wilayah-wilayah seperti ini hanya dapat dimiliki melalui penaklukan dan 

membangun pemukiman. Wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh suatu 

negara, namun kemudian ditinggalkannya, maka negara lain dapat 

mengokupasi wilayah tersebut.
51

 

2. Penaklukan atau Aneksasi (Annexation) 

Penaklukan atau aneksasi (conquest) atau disebut juga sebagai subjugasi 

(subjugation) adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan 

kekerasan (penaklukan).
52

 Tindakan penaklukan tersebut dapat menghasilkan 

hak tertentu untuk yang memenangkannya sesuai hukum internasional 
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Lihat D.J. Harris, Cases andMaterialson International Law, London: Sweet &Maxwell, 

5th.ed., 1998, hlm. 238. Sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam 

Hukum Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 117. 
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 Huala Adolf, Op.Cit., hlm. 118. 
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Ibid. 
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Lihat Oppenheim-Lauterpacht, International Law, Vol. I: Peace, Long-mans: 8th.ed., 

1967, hlm. 556. Sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum 
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 Huala Adolf, Op.Cit., hlm. 123. 
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mengenai wilayah tersebut, yakni hak pendudukan agresif,
53

 akan tetapi 

wilayahnya tetap tunduk pada hukum kedaulatan negara sebelumnya.
54

 

3. Akresi atau Pertambahan (Accretion dan Avulsion) 

Akresi adalah proses geografis dimana wilayah baru terbentuk melalui proses 

alam.
55

 Melalui proses ini suatu tanah (wilayah) baru terbentuk dan menjadi 

bagian dari wilayah yang ada. 

4. Preskripsi (Prescription) 

Dalam Hukum internasional yang dimaksud dengan preskripsi adalah 

pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam 

jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari 

pemiliknya.
56

 Preskripsi sebenarnya adalah tindakan yang melanggar hukum 

internasional.
57

 Namun sifat pelanggaran ini tampaknya hilang (dibenarkan) 

karena adanya sepengetahuan atau pengakuan dari pemilik wilayah yang 

seolah-olah menyetujui tindakan tersebut.
58

 

 

 

 

                                                             
53

 Lihat mis. M. S. McDougal dan F. H. Feliciano, Law and Minimum Wold Public Order, 

New Haven, 1961, hlm. 733-6 dan 739-44, dan J. Stone, Legal Controls of International Conict, 

London, 1959, hlm. 744-51. Lihat juga E. Benveniste, The International Law of Occupation, 

Princeton, 1993. Sebagaimana dikutip dari Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa 

Media, Bandung, 2013, hlm. 488. 
54

 Lihat secara umum The Arab-Israeli Conict (ed. J. N. Moore), Princeton, 4 jil., 1974-89. 

Sebagaimana dikutip dari Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, 

2013, hlm. 488. 
55

 Huala Adolf, Op.Cit., hlm. 126. 
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5. Cessi (Cession) 

Cessi (Cession) adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke 

negara lain dan seringkali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian (treaty 

of cession) yang biasanya berlangsung setelah berakhirnya perang.
59

 

6. Plebisit (Plebiscite) 

Salah satu bentuk pengalihan wilayah lainnya adalah plebisit. Plebisit 

merupakan pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya, 

menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara 

lainnya yang dipilih oleh penduduk.
60

 

 

D. Prinsip Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Menurut Hukum 

Internasional 

Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menyebutkan bahwa: 

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika 

berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan 

perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari 

penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, 

konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau 

pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang 

dipilih mereka sendiri.” 

 

Jadi PBB menyelesaikan penyelesaian sengketa pertama melalui jalan damai 

seperti:
61
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1. Negosiasi 

Negosiasi adalah sarana utama dalam menangani semua sengketa 

internasional. Bahkan dalam prakteknya, negosiasi lebih sering digunakan 

daripada metode yang lainnya.
62

 Negosiasi pada dasarnya terdiri dari 

sejumlah diskusi di antara para pihak yang berkepentingan dengan maksud 

mencari titik temu bagi pendapat-pendapat yang berbeda, atau setidaknya 

untuk memahami pandangan-pandangan berbeda yang dikemukakan.
63

 

2. Mediasi 

Mediasi pada dasarnya merupakan tambahan dari negosiasi, namun dengan 

menyediakan mediator sebagai penengah yang aktif dan resmi diantara 

pihak-pihak yang bersengketa.
64

 

3. Penyelidikan 

Ketika suatu sengketa di antara para pihak didasari oleh perbedaan 

pendapat mengenai perkara-perkara faktual, hukum dan kebijakan yang 

cukup serius untuk menimbulkan suatu sengketa internasional, pandangan 

mereka tentang hal tersebut mungkin sulit atau tidak mungkin untuk 

berdamai.
65

 Secara logis solusinya sering kali berupa membentuk komisi 

penyelidikan resmi yang dilakukan oleh para pengamat untuk mengetahui 

dengan pasti fakta-fakta yang dipersengketakan.
66

 Penyelidikan sebagai 

istilah yang digunakan dalam dua pengertian yang berbeda, tetapi terkait 
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satu sama lain. Dalam arti yang lebih luas penyelidikan mengacu pada 

proses yang dilakukan setiap kali pengadilan atau organisasi lainnya 

berupaya untuk menyelesaikan masalah yang disengketakan secara fakta.
67

 

4. Konsiliasi 

Konsiliasi didefinisikan sebagai sebuah metode untuk penyelesaian 

sengketa internasional dalam bentuk apapun yang menurut Komisi dibentuk 

oleh para pihak yang bersengketa, baik secara permanen atau secara ad hoc 

untuk menangani sengketa.
68

 Proses konsiliasi melibatkan pengusutan 

fakta-fakta sengketa oleh pihak ketiga dan penyerahan laporan yang 

menjelaskan saran-saran untuk penyelesaiannya.
69

 

5. Arbitrase 

Prosedur arbitrase berkembang dari proses-proses penyelesaian siplomatik 

dan menunjukkan kemajuan ke arah sistem hukum internasional modern.
70

 

Arbitrase menuntut para pihak itu sendiri untuk mengatur cara untuk 

menangani sengketa atau serangkaian sengketa di antara mereka.
71

 

Di lain pihak prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan 

pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal yang 

dimuat dalam deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar 

Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila 
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tanggal 15 Nopember 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa 

Internasional secara Damai,yaitu sebagai berikut:
72

 

a. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat 

mengancam integritas territorial atau kebebasan politik suatu negara, atau 

menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. 

b. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu 

negara. 

c. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. 

d. Prinsip persamaan kedaulatan negara. 

e. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan 

integritas teritorial suatu negara. 

f. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional. 

g. Prinsip keadilan dan hukum internasional. 

Sebanding dengan prinsip hukum umum, prinsip hukum yang berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa wilayah internasional adalah prinsip-prinsip penyelesaian 

sengketa internasional yang diatur dalam hukum internasional dan Deklarasi 

Manila. Prinsip-prinsip tersebut ialah:
73

 

1. Prinsip Itikad Baik 

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling 

sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan 
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dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan 

sengketanya. 

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa 

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 13 Bali Concord dan preambule ke-4 

Deklarasi Manila yang menyatakan melarang para pihak yang bersengketa 

untuk menggunakan senjata (kekerasan). 

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa 

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang menyatakan 

bahwa para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan penuh untuk 

menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya 

diselesaikan (principle of free choice of means). 

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok 

Sengketa 

Prinsip fundamental selanjutnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk 

menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan jika sengketanya 

diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan 

hukum ini termask kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex 

aequo et bono). 

5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa 

Prinsip ini merupakan prinsip dasar dari pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4 di 

atas. Prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan atau 

direalisasikan apabila ada kesepakatan dari para pihak. 
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6. Prinsip Exhaustion of Local Remedies 

Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke 

pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang 

diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu dtempuh 

(exhausted). 

7. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan Kemerdekaan, dan 

Integritas Wilayah Negara-Negara 

Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus 

menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan 

satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah 

negara-negara. 

 

E. Penyelesaian Sengketa Internasional dalam PBB 

PBB merupakan organisasi internasional yang mempunyai wewenang untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dan memiliki tujuan menciptakan 

perdamaian dan keamanan internasional. PBB mendorong agar sengketa-sengketa 

diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian secara damai. Bab VI Piagam PBB 

(Pacific Settlement of Disputes atau Penyelesaian Sengketa Secara Damai,  

Pasal 33-38) menguraikan lebih lanjut langkah-langkah damai yang harus 

dilakukan oleh negara-negara anggotanya guna penyelesaian secara damai ini.
74

 

Penyelesaian sengketa internasional melalui PBB diatur dalam Bab VI Piagam 

PBB, penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh organ-organ PBB yaitu; Majelis 

Umum, Dewan Keamanan, dan Sekretaris Jenderal PBB. 
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1. Majelis Umum dalam Proses Penyelesaian Sengketa 

Majelis Umum merupakan salah satu organ utama PBB yang terdiri dari seluruh 

anggota dan setiap negara memiliki satu suara meski memiliki hak untuk 

menempatkan lima wakilnya.
75

 Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam 

memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB.
76

 Peranan 

Majelis Umum menurut Pasal 10 Piagam PBB: 

“Majelis Umum dapat membahas semua persoalan atau hal-hal yang 

termasuk dalam kerangka Piagam atau yang berhubungan dengan 

kekuasaan dan fungsi salah satu organ yang tercantum dalam Piagam ini, 

dan dengan perkecualian ketentuan dalam Pasal 12, dapat mengemukakan 

rekomendasi-rekomendasi kepada anggota-anggota PBB atau kepada 

Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai segala 

masalah dan hal yang demikian itu.” 

Majelis Umum terdiri dari seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Beberapa Negara bukan anggota yang mempunyai wakil yang mereka tunjuk di 

PBB menghadiri sidang-sidang Majelis Umum sebagai tamu saja.
77

 Setiap 

Negara anggota dapat mengirimkan wakilnya di Majelis Umum tidak boleh 

melebihi lima orang.
78

 Walaupun boleh mengirimkan wakilnya lima orang, 

namun setiap anggota hanya mempunyai satu suara.
79

 Majelis Umum bersidang 

setahun sekali pada hari selasa ketiga bulan September (Pasal 1 Rules Procedure 

Majelis Umum PBB disingkat RP.MU). Sidang Majelis Umum diadakan di 

Markas Besar PBB (headquarters) atau di tempat lain atas kehendak dari  

mayoritas anggota (Rule 3 RP.MU). Sidang khusus MU dapat diadakan atas 
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permintaan Dewan Keamanan atau atas permintaan Mayoritas Negara anggota 

(Rule 7, 8, 9, RP.MU).
80

 

Meski tanggung jawab utama mengenai pemeliharaan kedamaian dan keamanan 

internasional terletak pada Dewan Keamanan, Majelis Umum dapat 

mendiskusikan segala persoalan atau perkara yang ada di dalam lingkup Piagam 

PBB, termasuk pemeliharaan kedamaian dan keamanan internasional, serta 

membuat rekomendasi bagi anggota PBB atau Dewan Keamanan, asalkan Dewan 

Keamanan sendiri tidak sedang menangani masalah yang sama. Pada Pasal 2 ayat 

(7) Piagam PBB dijelaskan bahwa yang termasuk dalam wewenang Majelis 

Umum tersebut adalah menyelesaikan sengketa, kecuali sengketa yang secara 

esensial menjadi urusan dalam negeri suatu negara.Berdasarkan Pasal 14 Piagam 

PBB, kewenangan Majelis Umum dilakukan terhadap setiap tindakan yang 

membawa penyesuaian secara damai bagi situasi tanpa memperhatikan asal 

mulanya, yang tampaknya akan dapat merusak kesejahteraan umum atau 

hubungan bersahabat antarnegara. Walaupun Majelis Umum mempunyai 

wewenang untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut 

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
81

 Terdapat batasan-

batasan terhadap kekuasaan Majelis Umum.
82

 Misalnya pembatasan umum sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang melarang semua organ PBB untuk 

membahas dan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah-masalah 

yang berada dalam wewenang nasional (national jurisdiction) negara-negara 
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anggota, kecuali dalam melaksanakan tindakan kekerasan yang diambil oleh 

Dewan Keamanan.
83

 

Dari penjelasan di atas, kewenangan Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa 

mencakup hal-hal berikut:
84

 

1. Membahas setiap masalah atau urusan yang termasuk dalam ruang lingkup 

Piagam PBB atau yang berkaitan dengan kekuasaan atau fungsi dari organ-

organ yang terdapat dalam Piagam PBB, termasuk masalah-masalah yang 

terkait dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang 

dibawa ke hadapannya oleh negara anggota atau Dewan Keamanan dan dapat 

membuat rekomendasi mengenai masalah atau urusan tersebut. 

2. Mengangkat suatu situasi yang dapat membahayakan perdamaian dan 

keamanan internasional ke hadapan Dewan Keamanan. 

3. Mempertimbangkan prinsip-prinsip umum mengenai kerja sama dalam 

pemeliharaan perdamaian dan keamana internasional dan membuat 

rekomendasi guna mendorong perkembangan progresif hukum internasional 

dan pengkodifikasiannya. 

4. Memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya untuk penyelesaian sengketa 

setiap situasi, yang tampaknya dapat membahayakan kesejahteraan umum atau 

hubungan-hubungan bersahabat antarnegara. 
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2. Dewan Keamanan dalam Proses Penyelesaian Sengketa 

Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara 

anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan untuk 

memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan 

prinsip-prinsip Piagam PBB.
85

 Agar perdamaian dan keamanan internasional 

dapat terpelihara tentu sengketa-sengketa antara negara anggota harus 

diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara 

damai diatur oleh Bab VI Piagam PBB. Untuk mengajukan suatu sengketa ke 

Dewan Keamanan tidak diperlukan persetujuan pihak lain. Sehingga suatu negara 

dapat langsung meminta perhatian Dewan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan 

sudah dilewatkan.
86

 

Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan yang luar biasa, kecuali tanggung 

jawab utamanya di bidang pemeliharaan dan perdamaian internasional, juga 

fungsi untuk mengadakan investigasi serta memberikan rekomendasi.
87

  

Dan menyelesaikan konflik. Lebih dari itu badan tersebut juga dapat memberikan 

sanksi yang efektif dan bersifat wajib terhadap suatu negara.
88

 Anggota PBB 

manapun dapat menarik perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum 

mengenai suatu perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan 

internasional atau suatu keadaan yang dapat menimbulkan sengketa seperti 

tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 Piagam PBB atau Sekretaris Jenderal dapat 

mengambil inisiatif untuk meminta perhatian Dewan Keamanan seperti yang 

tercantum dalam Pasal 99 Piagam PBB. Pada Pasal 35 ayat 2 Piagam PBB 
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dijelaskan bahwa negara-negara bukan anggota PBB pun yang terlibat dalam 

suatu sengketa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan dengan syarat negara-

negara tersebut menerima kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Piagam 

mengenal penyelesaian sengketa secara damai.Dalam Pasal 38 Piagam PBB 

dijelaskan bahwa negara-negara yang bersengketa, atas persetujuan bersama, 

dapat meminta rekomendasi Dewan Keamanan untuk penyelesaian secara 

damai.
89

 

Menurut Piagam PBB, setiap anggota PBB, Majelis Umum atau Sekretaris 

Jenderal
90

 dapat meminta perhatian Dewan Keamanan terhadap setiap masalah 

yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Negara yang 

bukan anggota PBB dapat pula membawa suatu sengketa kepada Dewan 

Keamanan, asalkan negara tersebut menerima terlebih dahulu kewajiban-

kewajiban dalam Piagam untuk penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 32).
91

 

 

Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa secara damai, upaya-upaya 

Dewan memiliki beberapa ciri berikut:
92

 

1. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu 

sengketa akan dibahas dalam agenda Dewan Keamanan. 

2. Penyerahan suatu sengketa kepada Dewan tidak bergantung kepada 

kesepakatan para pihak. Hal ini berbeda dengan badan arbitrase atau 

Mahkamah Internasional yang mensyaratkan secara tegas adanya persetujuan 

atau kata sepakat dari para pihak yang bersengketa. 
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3. Dewan Keamanan tidak saja berwenang menangani sengketa, namun 

berdasarkan Pasal 34, juga berwenang menangani setiap situasi yang dapat 

menimbulkan friksi internasional. 

4. Apabila Bab VII dikaitkan dengan Bab VI Piagam, dalam hal suatu sengketa 

atau situasi dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, atau 

menimbulkan tindakan agresi maka Piagam membolehkan dalam keadaan atau 

tahap tertentu, memberlakukan sanksi militer atau sanksi politik. 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan fungsi Dewan Keamanan dalam 

penyelesaian sengketa internasional adalah sebagai berikut:
93

 

1. Fungsi berdasarkan Bab VI, yaitu mengadakan penyelidikan atas sengketa dan 

menentukan apakah suatu situasi tampaknya akan membahayakan perdamaian 

dan keamanan internasional. 

2. Fungsi Dewan Keamanan memberikan rekomendasi kepada para pihak dengan 

tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 33 ayat (2) dan 

Pasal 38). Rekomendasi terbagi atas: 

1. Rekomendasi yang berisi syarat-syarat penyelesaian sengketa tertentu 

seperti yang tercantum dalam Pasal 36 

2. Rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara 

damai; dan 

3. Rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan atau menurut 

ketentuan yang berlaku di organisasi internasional. 
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Upaya-upaya Dewan Keamanan dalam menyarankan para pihak untuk 

menggunakan cara-cara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) antara lain sebagai 

berikut:
94

 

1. Dewan Kemanan menyarankan penyelesaian secara negosiasi 

2. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian melalui mediasi 

3. Pengusulan penyelesaian melalui jasa-jasa baik 

4. Dewan Keamanan mengusulkan pencarian fakta atau penyidikan 

5. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian sengketa melalui mahkamah 

internasional 

6. Dewan Keamanan membentuk pasukan perdamaian PBB 

7. Dewan Keamanan mengusulkan upaya atau prosedur damai 

8. Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi 

 

3. Sekretaris Jenderal PBB dalam Proses Penyelesaian Sengketa 

Jika menurut Pasal 11 ayat (3) Piagam PBB, Majelis Umum dapat meminta 

perhatian kepada Dewan Keamanan tentang keadaan-keadaan yang mungkin 

membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, Sekretaris Jenderal 

(sekjen) PBB dapat pula menarik perhatian Dewan Keamanan untuk 

menyelesaikan sengketa, hal ini sesuai dengan Pasal 99 Piagam PBB yaitu: 

“Sekretaris Jenderal dapat menarik perhatian Dewan Keamanan atas semua 

masalah, yang menurut pendapatnya, dapat mengancam perdamaian dan 

keamanan dunia.” 
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Sekjen PBB dapat melancarkan tanda bahaya dan memainkan peranan penting 

dalam masalah-masalah yang tidak hanya menyangkut perdamaian dan keamanan 

dunia tetapi juga yang dapat menyangkut kepentingan masyarakat dunia pada 

umumnya.
95

 

 

Sekjen PBB sering melaksanakan fungsi diplomatiknya bukan atas prakarsa 

sendiri namun atas dasar mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan 

Keamanan
96

, sesuai pasal 98 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa Sekretaris 

Jenderal akan bertindak dalam jabatan itu pada semua pertemuan-pertemuan 

Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan 

Perwalian dan akan melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan 

kepadanya oleh badan-badan tersebut. Dalam Pasal 100 Piagam PBB dijelaskan 

bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya Sekjen dan stafnya tidak 

akan meminta atau menerima petunjuk-petunjuk dari pemerintah maupun 

kekuasaan manapun diluar PBB. 

 

F. Hukum Pendudukan  

1. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 

Salah satu jenis konflik bersenjata internasional yang merupakan jenis konflik 

baru, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 

1977 adalah konflik bersenjata yang dikenal dengan nama pendudukan asing.
97
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Sejak dimulainya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina dari tahun 1947 

hingga saat ini, banyak sekali pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan oleh 

Israel. Sebenarnya pelanggaran yangdilakukan oleh Israel tidak saja bertentangan 

dengan Hukum Humaniter, akan tetapi sekaligus juga bertentangan dengan 

Hukum Internasional pada umumnya dan bertentangan pula dengan Hukum Hak 

Asasi Manusia Internasional.
98

 

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Hukum Humaniner Internasional 

terdapat dalam KonvensiJenewa ke IV tahun 1949 dan dalam Protokol Tambahan 

tahun 1977. Istilah orang yang dilindungi pertama-tama merujuk pada orang-

orang yang tergabung dalam peperangan atau pertikaian bersenjata yang telah 

menjadi korban perang.
99

 Dalam pasal 4 dan 13 Konvensi Jenewa Ke IV 

dijelaskan sebagai berikut: 

“Persons protected by the Convention are those who, at a given moment 

and in anymanner whatsoever, findthemselves, in case of a conflict or 

occupation, in the hands of a Party to the conflict orOccupying Power 

ofwhich they are not nationals. Nationals of a State which is not bound by 

the Convention are not protected byit. Nationals of a neutral State who find 

themselves in the territory of a belligerent State,and nationals of aco-

belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State 

of whichthey are nationalshas normal diplomatic representation in the State 

in whose hands they are.”  

(Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang, pada saat 

tertentu dan dengan cara apapun, menemukan diri mereka, dalam kasus 

konflik atau pekerjaan, di tangan pihak yang berkonflik atau penguasa 

pendudukan yang mana mereka bukanlah negara. Warga negara dari suatu 

negara yang tidak terikat oleh konvensi tersebut tidak dilindungi oleh 

konvensi. Warga negara dari negara netral yang menemukan diri mereka 

berada di wilayah negara yang berperang, dan warga negara dari negara 

yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang yang dilindungi 

sementara negara dimana merekaadalah warga negaranya memiliki 

perwakilan diplomatik yang normal di negara bagian yang berada di tangan 

mereka). 
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2. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Statuta Roma 

Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan 

sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil atau diskriminatif atas dasar etnis 

ras, warna kulit, budaya, bahasa,agama, golongan, jenis kelamin dan perbedaan 

status sosial lainnya. Pasal 6 Statuta Roma, memberikan pengertian tentang 

perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau 

untuk sebagian kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, atau disebut juga 

dengan Genosida. Berikut ini diantara bentuk –bentuk perbuatan yang tergolong 

dalam genosida yang diberikan Pasal 6 Statuta Roma:
100

 

1. Membunuh anggota kelompok; 

2. Menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; 

3. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang 

diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau 

untuk sebagian; 

4. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran 

dalam kelompok tersebut; 

5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok 

lain. 
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Statuta Roma mengizinkan Dewan Keamanan PBB merujuk atau meneruskan 

sebuah keadaan yang tampak kepada Mahkamah Internasional. Namun Pasal 12 

ayat 2S tatuta Roma menyatakan suatu negara dinyatakan menerima yurisdiksi 

Mahkamah jika negara tersebut telah meratifikasi Statuta Roma. Hal ini tentu 

tidak menguntungkan karena negara yang tidak meratifikasi tidak dapat di adili, 

hal ini menunjukan bahwa sangat lemahnya ketentuan internasional dalam 

mengadili masalah HAM yang selama ini telah di proklamirkannya. 

3. Perlindungan dalam Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB menyatakan agar PBB dapat mengambil tindakan 

secara tegas dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab 

utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan 

internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya 

bertindak atas nama negara-negara anggota. 

Israel merupakan negara yang paling sering mendapatkan kecaman dari Majelis 

Umum dan Dewan Keamanan PBB, hal ini disebabkan karena Israel sering 

melanggar Piagam PBB. Pada awal bergabungnya Israel di PBB, Israel berjanji 

akan bertindak sesuai dengan piagam PBB dan berusaha menjalankan kebijakan-

kebijakan yang sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum 

PBB. Namun Israel tidak pernah memenuhi komitmen yaitu, hal ini disebabkan 

karena adanya dukungan dari Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat pernah 

mengancam PBB pada tahun 1983 untuk menarik diri dari Majelis Umum PBB, 

jika PBB menghukum Israel karena penolakan Israel dalam mematuhi resolusi-

resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan juga Dewan Keamanan 
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PBB.
101

 PBB sering menegur Israel melalui resolusi yang mengecam Israel yang 

disetujui Dewan Keamanan PBB, namun Amerika Serikat memveto resolusi-

resolusi tersebut karena ia adalah satu dari lima negara yang menjadi anggota 

tatap Dewan Keamanan PBB, sehingga setiap resolusi harus mendapatkan 

persetujuan terbuka dari AmerikaSerikat.
102

 

PBB banyak mengeluarkan resolusi-resolusinya kepada Israel, baik berupa 

teguran lunak maupun mendesak agar Israel mengambil atau menahan diri dari 

tindakan-tindakan tertentu, hingga pesan-pesan lebih tajam menuntut tindakan 

Israel dan mengecam tindakannya. Majelis Umum PBB sangat sering mengecam 

pendudukan Israel atastanah Arab, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak 

asasi bangsa Palestina dalam pendudukan, pelanggaran-pelanggarannya terhadap 

Konvensi Jenewa Keempat, klaimyaatas Jerusalem sebagai ibu kotanya, namun 

Israel tidak mengacuhkannya dan tetap menjalankan prinsipnya. 

Majelis Umum PBB telah sering menjelaskan tentang hak-hak asasi bangsa 

Palestina, Majelis Umum mengakui bangsa Palestina sebagai suatu bangsa 

tersendiri dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut, yang mencakup hak untuk 

menentukan nasib sendiri, hak untuk memiliki tanah air, hak untuk kembali 

kerumah-rumah mereka atau mendapatkan kompensasi dan hak mendasar untuk 

berjuang dengan segala cara yang mereka punya.
103

 

                                                             
101

http://www.eramuslim.com, Senat Amerika Serikat dan dewan perwakilan Rakyat AS, 

legislation of foreignrelation through 1986. Sebagaimana dikutip dari Inggit Fernandes, 

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penduduk Sipil Palestina Di Wilayah Pendudukan 

Israel Di Palestina, Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm. 21 
102

Ibid. 
103

Lihat, Pustaka onlinemedia, Resolusi 2649. dalam Tomeh, United Nations Resolutions 

on Palestine and Arab-Israel Conflict 1: 78-79, Sebagaimana dikutip dari Inggit Fernandes, 



41 

 

Jeane Kitpatrick, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menyebutkan, bahwa 

yang terjadi di DewanKeamanan PBB lebih menyerupai suatu penyerangan dari 

pada perdebatan politik atau upaya pemecahan masalah.Amerika Serikat telah 

menggunakan hak vetonya lebih dari anggota tetap lainnya sejak tahun 1972, 

khususnya terhadap resolusi yang ditujukan bagi Israel. Dalam konflik Arab-

Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang 

Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi 

yang diveto Amerika Serikat. Sedangkan pada pemungutan suara pada Majelis 

Umum, 55.642 suara menentang Israel, dan hanya 7.938 yang mendukung 

Israel.
104

 

Khusus konflik Palestina-Israel, dari 82 veto Amerika Serikat, setengahnya 

berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, yaitu sebanyak 

41 veto. Akibat dari pembelaan yang dilakukan Amerika Serikatitu, banyak kasus 

pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terutama implementasi resolusi 271, 

298, 452, dan 673.70. Pembelaan dari Amerika Serikat ini menjadi kekuatan bagi 

Israel untuk terus melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, karena 

Amerika Serikat secara politis memiliki kekuatan dalam pergaulan internasional. 

Atas fakta diatas perlu kiranya kita melihat pendapat dari ahli hukum yang 

meragukan eksistensi dari hukum internasional, salah satunya adalah Jon Austin 

(1790-1895), dia menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum 

melainkan hanya etika dan norma kesopanan. Pandangan Jhon austin didasarkan 
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pada pemahamannya yang sempit tentang arti hukum yang sebenarnya. hukum 

hanya dipandang sebagai perintah yakni perintah dari pihak yang menguasai. 

Pihak yang berkuasa memiliki kedaulatan dan manifestasi dari kedaulatan itu 

adalah membuat hukum, melaksanakan dan memaksakan terhadap pihak yang 

dikuasainya. Hal ini berarti hukum hanyalah perintah yang berasal dari penguasa 

yang berdaulat. Jadi jika suatu peraturan tidak berasal dari penguasa yang 

berdaulat, peraturan semacam itu bukanlah merupakan hukum, melainkan 

hanyalah norma moral belaka, seperti norma kesopanan dan norma kesusilaan. 

Pandangan Jhon Austin ini merupakan penyangkalan atas eksistensi dari hukum 

kebiasaan, termasuk hukum kebiasan internasional, sebab hukum kebiasaan tidak 

dibuat oleh penguasa yang berdaulat, melainkan tumbuh dan berkembang 

ditengah-tengah pergaulan masyarakat. 

Terhadap pendapat John Austin ini dalam studi Hukum Internasional pendapat 

bahwa Hukum Internasional itu hanyalah Moral Internasional memiliki  

2 kelemahan mendasar. Pertama, Hukum Internasional mengenaleksistensi hukum 

kebiasaan internasional (customary international law) yang timbul dalam tata 

pergaulan internasional yang keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat 

internasional juga. Kedua, jika Hukum Internasional adalah moral internasional 

saja, maka eksistensinya sama dengan bahwa hukum hanyalah kekuasaan belaka 

yaitu siapa yang kuat dialah yang menang, padahal dalam tertib hukum 

internasional hukum digunakan untuk sarana kontrol terhadap pencapaian 

bersama (common goals) masyarakat internasional. 
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Dalam perjalanan selanjutnya hukum internasional yang hendak dilaksanakan 

dengan menjatuhkan sanksi internasional seringkali gagal dilaksanakan karena 

munculnya hak veto. Negara lain yang tak memegang hak vetotak memiliki suara 

dalam tubuh Dewan Keamanan PBB. Sanki hukum tak dapat dijatuhkan ketika 

muncul veto.
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