
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Batasan Pengertian

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis,

konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di

mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau

membuatnya tidak berdaya.1

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.

perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian,

pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik merupakan situasi yang

wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami

konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya dengan dibawa sertanya

ciri-ciri individual dalam interaksi sosial. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan

hilangnya masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor penyebab konflik2 adalah :

a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan

b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda

c. Perbedaan antara kepentingan individu atau kelompok

d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik 25 september pkl 11.44
2 Ibid.



Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam :

a. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan

dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))

b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).

c. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).

d. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).3

Penyelesaian konflik adalah suatu proses menyelesaikan atau menghentikan konflik

2. Pengertian Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut

hukum internasional.4 Menurut hukum internasional tradisional, hanya negara saja yang menjadi

subjek hukum internasional.5 Namun praktek internasional modern telah memperluas pengertian

subjek hukum internasional, bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional juga dimiliki

oleh individu-individu dan organisasi. Jadi dalam praktek modern ini, subjek hukum

internasional dapat berupa : negara, organisasi internasional, individu atau badan hukum yang

menyandang hak-hak dan kewajiban hukum internasional, dan pemberontak (belligerent).6

Syarat-syarat sebagai subjek hukum internasional adalah:

a. Negara

Negara sebagai subyek utama hukum internasional mempunyai syarat-syarat yang diatur pada

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban negara-negara. Negara

sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat, yaitu: mempunyai penduduk

3 Ibid.
4 Mochtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Putra Abardin, Jakarta, 1999. hlm 70
5 J.G. Starke, op.cit.hlm 77
6 ibid. hlm 90



tetap, wilayah yang tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan

negara lain.

b. Organisasi Internasional

Menurut pendapat Mahkamah Internasional, PBB (organisasi internasional) merupakan subyek

hukum internasional dan mempunyai kemampuan melaksanakan hak-hak dan kewajiban

internasional. Menurut Bishop, dalam hal ini baik dari segi praktek maupun teori bahwa

kedudukan badan hukum dari suatu organisasi dalam hukum internasional harus diberikan oleh

negara-negara7. Jadi syarat suatu organisasi internasional menjadi subyek hukum internasional

adalah organisasi tersebut mendapatkan pribadi hukum atas dasar kesepakatan negara-negara

yang menjadi anggotanya. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian internasional tentang pendirian

organisasi internasional tersebut.

c. Individu

Hubungan individu dengan hukum internasional dilakukan melalui negara di mana individu

tersebut menjadi warga negara.8 Beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Jenewa 1949

tentang Tawanan Perang dan Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil

pada Waktu Perang memberikan hak-hak dan perlindungan kepada individu. Jadi syarat-syarat

individu menjadi subyek hukum internasional adalah hak-hak dan kewajiban individu tersebut

diatur melalui perjanjian internasional.

d. Pemberontak (Belligerent)

7 Chairu Anwar, Hukum Internasional, Jakarta, Djembatan. 1989. hlm 119.
8 Ibid. hlm. 29.



Pihak-pihak yang berkonflik yang telah mencapai tingkat perang dapat memperoleh kedudukan

sebagai pihak dalam konflik perang (belligerent) dan dapat diberikan hak-hak dan kewajiban

negara dalam keadaan perang. Pihak yang berkonflik tersebut dapat diberikan kedudukan sebagai

subyek hukum internasional.

3. Pengertian Konflik Internasional

Konflik internasional suatu proses sosial antara dua atau lebih subyek hukum internasional di

mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau

membuatnya tidak berdaya. Konflik internasional lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan

dengan sengketa internasional. 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.9 Mengenai jenis-jenis

sengketa internasional, di dalam hukum internasional dikenal ada dua jenis persengketaan, yaitu :

a. Sengketa hukum (legal or judicial disputes) adalah sengketa yang disebabkan oleh

perbedaan paham tentang tuntutan yang didasarkan pada peraturan hukum internasional.

b. Sengketa politik (political or nonjusticiable disputes) adalah sengketa yang disebabkan

pertentangan kepentingan nasional antara negara-negara.10

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB (United Nations atau yang disingkat UN)

adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 192 negara dan telah menyetujui

9 Martin Dixon and Robert McCorquodale, Cases and Materials on International Law, London, Blackstone, 1991
hlm. 511.
10 Ali Sastroamijoya, Pengantar Hukum Internasional, 1971, hlm. 174



kewajiban-kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani pada

tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco.11

Penyelesaian konflik oleh PBB adalah segala hak dan kewajiban yang dijalankan oleh PBB

sebagai organisasi internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mengancam

perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana disebutkan dalam piagamnya. Resolusi

artinya keputusan, pemisahan, usul. Maksudnya adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan

oleh suatu sidang, misalnya sidang-sidang PBB.

B. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Konflik Internasional dan Macam-Macamnya

Penyelesaian sengketa atau konflik yang diatur dalam hukum internasional mempunyai beberapa

prinsip, yaitu:

1. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)12

Prinsip itikad baik adalah prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa

antarnegara. Prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan

untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara.

Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya. Section 1

Paragraph 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya

mencapai penyelesaian sengketa secara lebih cepat.

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan

11 http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa. 25 September 2007. 11.10

12 Huala Adolf, op.cit.,hlm 15



Prinsip ini melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata

(kekerasan). Prinsip ini termuat dalam Pasal 13 Bali Concord dan Preamble ke -4 Deklarasi

Manila. Pasal 13 Bali Concord dinyatakan bahwa :

...In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat
or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through
friendly negotiations.

Pasal ini dinyatakan pihak-pihak yang bersengketa dilarang menggunakan ancaman atau

kekerasan dan menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi yang bersahabat.

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Konflik

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan section 1 paragraph 3 dan 10

Deklarasi Manila. Instrumen hukum itu menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur

penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas

para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa terjadi atau sengketa yang akan datang.

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang Akan Diterapkan

Para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan

bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan ini termasuk kebebasan untuk

memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono), yang merupakan sumber bagi pengadilan

untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan.

5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa

internasional. Prinsip kebebasan menyelesaikan cara-cara penyelesaian konflik dan memilih

hukum yang akan diterapkan hanya akan bisa direalisasikan jika ada kesepakatan para pihak.



Prinsip kesepakatan ini juga ada dalam pelaksanaan atau penerimaan para pihak untuk

menyelesaikan sengketa.

6. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan
Integritas Wilayah Negara.

Deklarasi Manila dicantumkan prinsip ini dalam Section1Paragraph1 .Prinsip ini mensyaratkan

negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasional

dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas

wilayah negara.

7. Prinsip Netralitas

Prinsip netralitas merupakan prinsip yang harus ada dalam penyelesaian konflik atau sengketa

yang melibatkan pihak ketiga, seperti jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan

internasional. Menurut Bindschedler unsur ketidakberpihakan dan kenetralan merupakan kata

kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi, karena hanya dengan kedua unsur ini objektivitas

dapat terjamin.13

C. Penyelesaian Konflik Internasional

Untuk menyelesaikan sengketa internasional, di dalam hukum internasional dikenal tiga cara

penyelesaian, yaitu :

1. Penyelesaian Konflik Internasional Secara Damai

Penyelesaian secara damai adalah pihak-pihak yang bersengketa telah bermufakat untuk mencari

penyelesaian secara persahabatan (tanpa kekerasan). Penyelesaian sengketa secara damai dapat

dilakukan dengan cara-cara :

13 Huala Adolf, op.cit., hlm 35



a. Perundingan (Negotiation)

Pada umumnya apabila antara negara-negara timbul persengketaan, maka sebelum mereka

menempuh cara lain untuk menyelesaikan persengketaan itu, negara-negara yang bersengketa itu

akan berusaha lebih dulu merundingkan sengketa itu.

Berdasarkan Pasal 40 Piagam PBB dinyatakan :

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before
making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article
39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it
deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice
to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall
duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Dari ketentuan Pasal 40 Piagam PBB itu dapat disimpulkan bahwa jika terjadi persengketaan

antara negara-negara, maka pihak-pihak yang bersengketa harus berunding dahulu sebelum

perkara tersebut diajukan ke Dewan Keamanan. Apabila dengan cara demikian gagal, maka

Dewan Keamanan akan mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan Pasal 39 Piagam PBB:

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach
of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what
measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore
international peace and security.

yaitu mengambil keputusan tentang penyelesaian sengketa itu disertai sanksi-sanksi.

b. Jasa-Jasa Baik (Good Offices)

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga.

Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi. Fungsi

utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau

bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi.14 Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu

14 W. Poeggel and E. Oeser, Methods of Diplomatic Settlement, dalam Mohammed Bedjaoui, International Law:
Achievement and prospects, Dordrecht, UNESCO, hlm 514.



penyelesaian sengketa dapat dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau atas inisiatif

pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa.

Melalui kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak.15

c. Mediasi (Mediation)

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga (mediator). Mediator dapat

berbentuk negara, organisasi internasional, atau individu yang ikut serta secara aktif dalam

proses negosiasi. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya

mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Fungsi utama

mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para

pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.16

Dinyatakan dalam Pasal 3 dan 4 the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes

(1907) bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan

yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak. Tugas utama mediator dalam upayanya

menyelesaikan sengketa adalah mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.

d. Konsiliasi (Conciliation)

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi.

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada yang dibentuk

oleh para pihak untuk mencari dan menjelaskan tentang fakta yang menyebabkan timbulnya

sengketa. Setelah fakta itu dikumpulkan oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi tersebut, maka

dilaporkan olehnya kepada para pihak beserta kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian

15 Peter Behrens, Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations, dalam Ernst-
Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, Adjudication of International Trade Dispute in International and National
Economic Law, Fribourg U.P., 1992, hlm 14.
16 W. Poeggel and E. Oeser, op.cit.,hlm 515.



sengketa,17 tetapi laporannya tidak mengikat kedua belah pihak. Cara terpenting dari

penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi adalah adanya panitia yang secara objektif

mengumpulkan dan menjelaskan fakta dari pihak yang bersengketa, kemudian apabila fakta-

fakta sudah lengkap dan diketahui dengan jelas dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan

sengketa tersebut.

e. Arbitrase (Arbitration)

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui seorang wasit atau lebih yang dipilih

dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Melalui cara arbitrase, suatu sengketa dapat

diselesaikan melalui wasit-wasit (arbitrator) dan para wasit akan mengeluarkan keputusan yang

akan menyelesaikan sengketa itu. Keputusan wasit-wasit dalam menyelesaikan sengketa

mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Menurut kebiasaan, adanya arbitrase ini ditentukan

dalam perjanjian internasional, baik hanya untuk satu sengketa saja maupun untuk segala

sengketa yang mungkin timbul antara negara-negara penandatangan perjanjian. Perjanjian

khusus mengatur tentang adanya arbitrase disebut “treaty of arbitration”.

Keputusan-keputusan yang diberikan oleh wasit-wasit merupakan keputusan yang terakhir dan

tertinggi, artinya sekali keputusan itu jatuh, maka pihak-pihak yang besengketa tidak mempunyai

kesempatan lagi untuk naik banding. Pihak yang dimenangkan mendapatkan hak untuk

menjalankan keputusan itu terhadap pihak yang dikalahkan, jika perlu dengan cara paksaan

sesuai dengan hukum internasional.18

f. Pengadilan Internasional (Judicial Settlement)

17 Peter Behrens. op.cit. hlm 24.
18Abdul Muthalib Tahar, Peranan PBB dalam Menyelesaikan Masalah Timor Timur, Skripsi Sarjana Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanjung karang.,hlm. 45.



Metode yang memungkinkan tercapainya penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah

melalui pengadilan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara

penyelesaian yang ada tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu

pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Contoh pengadilan

internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (the International Court of Justice/ICJ).

Pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus lebih populer, terutama dalam kerangka suatu

organisasi ekonomi internasional.19

2. Penyelesaian konflik Internasional Secara Paksaan

Penyelesaian sengketa internasional secara paksaan (cumpulsive means) adalah penyelesaian

yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain secara sepihak dengan paksaan, dengan

tujuan agar negara lain itu menuruti kehendak negara pemaksa. Ada lima cara yang dapat

digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional secara paksaan, yaitu :

a. Perang

Perang dalam pengertian umum yang diterima yaitu suatu pertandingan (contest) antara dua

negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka. Tujuan perang adalah

menaklukan lawan dan menetapkan syarat-syarat penyelesaian yang harus diterima oleh pihak

lawan yang kalah dalam perang.20 Perang berarti sanksi terakhir hukum internasional, asal

perang itu tidak dijadikan sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu,

yaitu mempertahankan kekuasaan hukum (rule of law).

19 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24.
20 J.G Starke, op.cit.,hlm 699



b. Retorsion (Pembalasan Setimpal)

Retorsi adalah balas dendam suatu negara terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak

menyenangkan dari negara lain. Misalnya negara A mengusir duta besar negara B, maka negara

B membalasnya dengan juga mengusir duta besar negara A. Pembalasan yang demikian

dibolehkan, asalkan pembalasan itu tidak bertentangan dengan hukum internasional. Adapun

maksud daripada pembalasan setimpal adalah untuk memaksa supaya negara yang memulai

dahulu menjalankan tindakan tak bersahabat atau licik (unfair) menghentikan perbuatannya itu.

c. Reprisal (Pembalasan) Termasuk Embargo

Reprisal adalah tindakan pembalasan suatu negara kepada negara lain dengan maksud untuk

memperoleh keadilan mengenai suatu delik internasional yang telah dijalankan oleh negara lain

itu. Negara yang menjalankan reprisal sebenarnya mencari keadilan dengan mengambil hukum

di tangannya sendiri secara sepihak. Oleh sebab itu sebenarnya tindakan pembalasan ini adalah

tidak menurut ketentuan hukum. Walaupun demikian hal ini diperbolehkan oleh hukum

internasional.

Tindakan pembalasan dalam prakteknya dapat berupa boikot atas barang-barang suatu negara,

embargo, demonstrasi angkatan laut atau berupa pemboman. Contoh tindakan pembalasan yang

berbentuk embargo adalah tindakan negara-negara Arab untuk menghentikan ekspor minyak

kepada negara-negara barat yang mendukung Israel sesudah pecah perang antara Arab dengan

Israel pada tahun 1973.

Di samping reprisal yang dijalankan pada waktu damai terdapat pula reprisal yang dijalankan di

waktu perang. Reprisal di waktu damai dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa

internasional tanpa mengadakan perang. Sedangkan di waktu perang, reprisal adalah suatu



tindakan sepihak untuk memaksa musuh yang melanggar hukum-hukum perang kembali

menaatinya. Misalnya ketika Inggris pada tahun 1939-1940 menentukan bahwa barang-barang

ekspor Jerman yang yang diangkut oleh kapal-kapal niaga netral akan dirampas sebagai

pembalasan atas penenggelaman kapal-kapal niaga Inggris oleh ranjau-ranjau Jerman.21

d. Pacific Blocade (Blokade Damai)

Blokade di waktu damai dijalankan oleh suatu negara dengan maksud agar negara lain menepati

kewajibannya menurut perjanjian yang telah dibuatnya dengan negara yang menjalankan blokade

itu. Blokade di waktu damai dilakukan dengan cara menutup semua pelabuhan atau bahkan

seluruh pantai, sehingga kapal-kapal yang hendak keluar atau memasuki negara yang dikenakan

blokade tidak dapat memasuki pelabuhan itu. Sedangkan terhadap kapal-kapal yang mencoba

memasuki atau menerobos blokade tersebut dapat ditahan.

e. Intervention (Intervensi)

Intervention berarti campur tangan secara diktatorial (sepihak) oleh suatu negara terhadap

urusan-urusan negara lain, dengan maksud untuk mempertahankan atau mengubah kondisi dan

situasi di negara tersebut. Negara ketiga dapat menjalankan intervensi kedua belah pihak yang

sedang bersengketa, dengan tujuan agar mereka dapat menyelesaikan sengketanya menurut

kehendak negara ketiga yang menjalankan intervensi. Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud

dengan intervensi adalah memaksa kedua belah pihak yang bersengketa agar menyelesaikan

sengketanya, dan bukanlah yang dimaksud bahwa negara yang menjalankan intervensi itu

melibatkan diri di dalam sengketa itu. Contohnya adalah pada waktu meletus Perang Korea,

untuk mengakhiri sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan, maka PBB secara kolektif

21 J.G Starke, op.cit., hlm 681



mengadakan intervensi. Berhasilnya intervensi PBB di Korea membuat pihak Korea Utara

menarik pasukannya sampai perbatasan 38 derajat lintang utara.22

D. Penyelesaian Konflik Internasional Melalui Organisasi Internasional

Hukum internasional mengakui badan atau organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dapat berperan dalam menyelesaikan konflik internasional secara damai. Peran

organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik internasional terlihat pada Pasal 1 Piagam

PBB yaitu tujuan utama PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. PBB

juga mendorong agar konflik-konflik diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian secara damai.

Bab VI Piagam PBB (Pacific Settlement of Disputes) atau Penyelesaian Sengketa Secara Damai

(Pasal 33 – 38 Piagam PBB) menguraikan lebih lanjut langkah-langkah damai yang harus

dilakukan anggota-anggotanya guna penyelesaian secara damai ini. PBB memiliki empat

kelompok tindakan dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.23

Keempat kelompok tindakan itu adalah:

1. Preventive Diplomacy

Preventive Diplomacy adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara

para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara

ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau organisasi-

organisasi regional yang bekerjasama dengan PBB. Misalnya upaya yang dilakukan Sekjen PBB

Kofi Annan dalam mencegah konflik Amerika Serikat–Irak menjadi sengketa terbuka mengenai

keengganan Irak untuk mengizinkan United Nations Security Council On Middle East

22 Abdul Muthalib Tahar, op.cit.,hlm 54
23 Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace, New York : United Nations, 1992 hlm. 12.



(UNSCOM) memeriksa dugaan adanya senjata biologis atau pemusnah masal yang

disembunyikan di wilayah Irak.

2. Peace Making

Peace Making adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling

sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB

dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Di antara dua

tugas ini terdapat kewajiban untuk mencoba membawa para pihak yang bersengketa menuju

kesepakatan dengan cara-cara damai.24 Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau

usulan mengenai cara atau metode penyelesaian yang tepat setelah mempertimbangkan sifat

sengketanya.25

3. Peace Keeping

Peace Keeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan

perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan

personel militer, polisi PBB, dan juga personel sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka

bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata.26 Cara ini adalah suatu teknik yang ditempuh

untuk mencegah konflik maupun untuk menciptakan perdamaian.27 Peace Keeping merupakan

“penemuan” PBB. Sejak pertama kali dibentuk, Peace Keeping telah menciptakan stabilitas yang

24 Ibid., hlm. 20.
25 Jimenez De Arechaga, Eduardo, United Nations Security Council dalam : R. Bernhardt  (Ed) , Encyclopedia of
Public International Law Instalment 5(1983). Hlm. 346.
26 Ibid. hlm 347.
27 Boutros Boutros-Ghali, op.cit., hlm. 11.



berarti di wilayah konflik. Sejak 1945 hingga 1992, PBB telah membentuk 26 kali operasi Peace

Keeping.

4. Peace Building

Peace Building adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang

berguna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah

kembali menjadi konflik. Peace Building lahir setelah berlangsungnya konflik. Cara biasa berupa

proyek kerjasama konkrit yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di

antara mereka. Hal demikian tidak saja memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan

sosial, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi

perdamaian.28

5. Peace Enforcement

Di samping Preventive Diplomacy, Peace Making, Peace Keeping dan Peace Building, sarjana

Amerika Latin Eduardo Jimenez De Arechaga, memperkenalkan istilah lainnya, yaitu Peace

Enforcement (Penegakan Perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang

Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang

merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu tindakan agresi. Berdasarkan Pasal

41 Piagam (bab VII), Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau

militer.29 Contoh penerapan sanksi ini adalah putusan Dewan Keamanan tanggal 4 November

1977 mengenai embargo senjata terhadap Afrika Selatan sehubungan dengan tindakan negara itu

yang menduduki Namibia (UNSC Res. 418 [1977]).

28 Ibid,. hlm 32.
29 Eduardo Jimenez De Arechaga. Op.cit., hlm. 346.



Seperti yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang menyatakan bahwa para pihak

yang bersengketa “shall, first of all, seek a resolution by negotiation…” (harus lebih dahulu

menyelesaikan sengketanya dengan perundingan…), tersirat bahwa penyerahan sengketa kepada

organ atau badan PBB hanyalah “cadangan”, bukan cara utama dalam menyelesaikan suatu

sengketa. Namun demikian, ketentuan tersebut seharusnya tidak ditafsirkan bahwa manakala

sengketa lahir, para pihak tidak boleh menyerahkan sengketanya secara langsung kepada PBB

sebelum semua cara penyelesaian sengketa yang ada sudah dijalankan. Praktek memperlihatkan

bahwa organ utama PBB dapat secara langsung menangani suatu sengketa apabila PBB

memandang bahwa suatu sengketa sudah mengancam perdamaian dan keamanan internasional .

Organ-organ Utama PBB berdasarkan Bab III (Pasal 7 ayat (1)) Piagam PBB terdiri dari Majelis

Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah

Internasional dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting dalam memelihara perdamaian

dan keamanan internasional. Untuk tujuan tersebut, organ-organ tersebut berperan dalam

mengupayakan penyelesaian sengketa internasional secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip

keadilan, dan hukum internasional.30 Berikut adalah organ–organ PBB yang berperan lebih

menonjol (aktif) dalam menyelesaikan sengketa tersebut :

1. Dewan Keamanan

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan

keamanan antar negara. Jika badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada

para anggota, maka Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang

30 Huala Adolf, op.cit., hlm 98.



harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan

pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang

mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan ini mempunyai lima anggota

tetap. Mereka seharusnya adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia II: Republik

China, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Republik China dikeluarkan

pada 1971 dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia

masuk menggantikannya. Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai

senjata nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh

Sidang Umum PBB untuk masa bakti 2 tahun yang dimulai 1 Januari, dengan lima dari mereka

diganti setiap tahunnya31.

Tugas mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional yang diserahkan kepada Dewan

Keamanan mempunyai syarat yaitu semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras

dengan tujuan dan asas-asas PBB (Pasal 24 Piagam PBB). Tugas dan kewajiban Dewan

Keamanan dibagi atas beberapa golongan,32 yaitu:

a) Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan

atas persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.

b) Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti

penyerangan.

Fungsi Dewan Keamanan 33 sebagai berikut :

31 http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_PBB 25 September pkl 11.10
32 Ibid
33 Ibid.



a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan asas-asas dan

tujuan PBB.

b) Menyelidiki setiap sengketa atau situasi yang dapat menimbulkan konflik internasional

c) Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau syarat

penyelesaian sengketa.

d) Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem yang mengatur

persenjataan

e) Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan

mengusulkan tindakan apa yang harus diambil

f) Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan

perang untuk mencegah atau menghentikan agresor

g) Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor

h) Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara

yang menjadi pihak dalam Mahkamah Internasional

i) Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”.

j) Mengusulkan kepada Majelis Umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan

bersama–sama dengan Majelis Umum mengangkat para hakim Mahkamah Internasional

k) Menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum

Ketentuan penting dalam kaitannya dengan peran Dewan Keamanan dalam menyelesaikan

sengketa adalah kesepakatan negara-negara anggota PBB sewaktu menyatakan menjadi anggota

PBB. Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk

menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Konsekuensinya adalah



apapun keputusan Dewan Keamanan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan

sengketa, para pihak yang terkait wajib melaksanakannya.

2. Majelis Umum

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB.

Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun di bawah

seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama

diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster, London, dan termasuk wakil dari 51

negara. Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada

pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan

Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk

memperingati perayaan 50 tahun PBB34. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam

memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (Pasal 9-14 Piagam PBB).

Kedudukan Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa lebih banyak diwarnai kepentingan-

kepentingan politis. Hal ini tidak terlepas dari atribut Majelis Umum sebagai suatu badan politik,

sehingga keputusan-keputusannya lebih cenderung diwarnai oleh kepentingan-kepentingan blok

dari negara-negara tertentu yang mempunyai maksud tertentu35.

Peranan Majelis Umum yang menonjol dalam penyelesaian sengketa ini adalah inisiatif dan

perhatiannya terhadap prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Pada tahun 1982, Majelis

Umum mengesahkan suatu dokumen dasar (basic document) mengenai prosedur penyelesaian

sengketa, yaitu The Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes. Pada tahun

1988, Majelis Umum memutuskan untuk menambah Deklarasi tersebut dengan dokumen lainnya

34 http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa 25 September pkl 11.10
35 Huala Adolf, op.cit., hlm 109.



yang akan memperkuat peranan dan meningkatkan efektivitas PBB dalam memelihara

perdamaian dan keamanan internasional, yaitu the Declaration on the Prevention and Removal

Disputes and Situations which May Threaten International Peace and Security and on the Role

of United Nations in this field. Tugas dan kekuasaaan Majelis Umum dapat dibagi dalam 8

golongan, yaitu mengenai :

a) Pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional

b) Kerja sama di lapangan perekonomian dan masyarakat internasional

c) Sistem perwakilan internasional

d) Keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri

e) Urusan keuangan

f) Penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota

g) Perubahan piagam

h) Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain.

3. Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa internasional secara hukum. Walaupun Statuta

Mahkamah Internasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB,

Mahkamah Internasional mempunyai kedudukan yang tersendiri (indenpenden), tidak berada

dalam hierarkis badan-badan utama PBB lainnya karena Mahkamah Internasional adalah

lembaga hukum yang merupakan badan peradilan.

Kewenangan Mahkamah Internasional terdapat pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 Statuta

Mahkamah Internasional. Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar hukum kewenangan Mahkamah



Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional. Pasal-pasal tersebut mengatur

mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan sengketanya kepada Mahkamah Internasional,

yaitu hanya negara saja yang dapat mengajukan sengketanya kepada Mahkamah Internasional,

bukan subyek hukum yang lain seperti individu, badan hukum, atau organisasi internasional.

Kalau pun ada individu atau badan hukum yang dirugikan oleh suatu negara, maka negara asal

individu atau tempat badan hukum didaftarkan yang bisa mengajukan perkaranya ke Mahkamah

Internasional. Selain syarat bahwa hanya negara saja yang dapat mengajukan sengketanya ke

Mahkamah Internasional, negara-negara itu juga harus sepakat untuk menyerahkan sengketanya

kepada Mahkamah Internasional atau ketentuan ini terdapat pada konvensi yang ditandatangani

oleh mereka. Mahkamah Internasional berwenang menyelesaikan semua sengketa hukum yang

diserahkan oleh negara-negara. Mahkamah Internasional dalam klausul pilihan juga berwenang

menyelesaikan sengketa mengenai penafsiran suatu perjanjian, setiap masalah hukum

internasional, eksistensi suatu fakta yang jika terjadi, akan merupakan suatu pelanggaran

kewajiban internasional, sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran suatu

kewajiban internasional. Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Internasional juga mempunyai

kewenangan dalam memberikan pendapat atau nasihat hukum yang diminta oleh badan-badan

PBB lainnya.

4. Sekretaris Jendral

Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, salah satu bagian penting dari PBB.

Menurut Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan

rekomendasi Dewan Keamanan. Pada 13 Oktober 2006, Dewan Keamanan PBB mengumumkan



terpilihnya Ban Ki-moon sebagai Sekretaris Jenderal PBB periode masa di mulai 1 Januari 2007

sampai dengan 31 Desember 2011.36

Upaya Sekretaris Jendral (Sekjen PBB) dalam penyelesaian sengketa termuat dalam dua Pasal

penting, yaitu Pasal 98 dan 99 Piagam PBB. Pasal 98 merupakan fungsi Dewan Keamanan,

Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian yang didelegasikan kepada

Sekjen. Pemberian wewenang ini merupakan praktek umum. Tidak jarang pula Sekjen mendapat

tugas politik tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Misalnya pada tanggal 26 Mei 1982,

Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 505 yang meminta Sekjen PB untuk menggunakan jasa

baiknya menyelesaikan sengketa kepulauan Falklands  (antara Argentina dengan Inggris). Fungsi

ini dilakukan baik atas undangan para pihak, bekerjasama dengan badan atau organisasi lain,

atau kadang kala Sekjen menunjuk seorang wakil khusus Sekjen (Special Representative) untuk

membantu mencari penyelesaian atas sengketa tersebut. Berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB,

Piagam memberikan kekuasaan kepada Sekjen untuk membawa ke Dewan Keamanan sengketa-

sengketa yang menurut pendapatnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

36 http://id.wikipedia.org/wiki/Sekretaris_Jenderal_PBB 25 September pkl 11.10


