
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang

melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu

peranan.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : (1) ketentuan

peranan, (2) gambaran peranan, dan (3) harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan

formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang yang membawa

perannya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang

perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawa perannya secara hukum

maupun secara sosiologis, sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap

perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawa perannya.1 Skripsi ini, yang dimaksud

dengan peranan adalah kajian normatif ketentuan formal dalam diplomasi Indonesia yang

dilakukan secara terbuka sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK

PBB) pada tahun 2007-2008.

1. http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf, diambil pada pukul 22.54, 17 September 2009.

B. Pengertian Diplomasi



Kata “diplomasi” secara histoepitemologis diyakini berasal dari kata Yunani “diploun” yang

berarti melipat. Menurut Nicholson,”Pada masa Kekaisaran Romawi semua paspor, yang

melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan

dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan logam ini disebut “diplomas”. Selanjutnya

kata ini berkembang dan mencakup pula dokumen-dokumen resmi yang bukan logam,

khususnya yang memberikan hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku

asing diluar bangsa Romawi.

Dari peristiwa ini lama kelamaan kata ”diplomasi” menjadi dihubungkan dengan salah satu cara

dalam menyelesaikan sengketa internasional yang meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa baik,

mediasi, dan konsiliasi. Sir Earnest Satow dalam bukunya Guide ti Diplomatic Practice

memberikan karakterisasi diplomasi yang bagus, ia mengatakan, diplomasi adalah “the

application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of

independent states”.

The Oxford English Dictionary memberi konotasi sebagai berikut : “manajemen hubungan

internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar

dan para wakil; bisnis dan seni para diplomat.2

2. Hassan, M. Roy. S.L.1995. Diplomasi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 2-3.



para pakar kemudian meletakkan tekanan pada keterkaitan antara negosiasi dan diplomasi.

Melakukan negosiasi tidak mesti berarti bahwa suatu usaha sedang dilakukan oleh dua pihak

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan satu sama lain.

Sungguh sukar untuk mendefinisikan diplomasi ke dalam suatu batasan yang gampang

dimengerti dengan kata-kata yang sederhana. Tetapi bagaimanapun kita bisa mencoba untuk

membuat kerangka definisi yang diharapkan bisa menggambarkan sebanyak mungkin. Demikian

kita bisa katakan bahwa diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara

adalah  seni mengedepankan kepentingan suatu Negara melalui negosiasi dengan cara-cara

damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain.3 Apabila cara-cara damai untuk

memperoleh tujuan yang diinginkan. diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan

nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya seperti klasifikasi dalam diplomasi sebagai

berikut :

3. Aldolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 27.

Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB) memiliki lima kelompok tindakan berdasarkan kebiasaan internasional. Tindakan

tersebut masing-masing saling berkaitan dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari

semua negara anggota PBB untuk dapat terwujud. Kelima kelompok tindakan tersebut sebagai

berikut:



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.

2) Peace Making

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

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

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

3) Peace Keeping

Peace Making adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan

perdamaian dengan kesepakatan para pihak yamg berkepentingan.

Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan juga personel sipil.

4) Peace Building

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

ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah

menjadi konflik. Peace building lahir setelah berlangsungnya konflik. Hal demikian tidak saja



memberikan kontribisi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menimbulkan

kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian.

5) Peace Enforcement

Sarjana Amerika Latin, Edoardo Jimenez De Arechaga, memperkenalkan Istilah lainnya yaitu

Peace Enforcement. 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. Dalam menghadapi situasi ini.

Berdasarkan Pasal 41 Piagam (Bab VII), Dewan Keamanan PBB berwenang memutuskan

penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer.4

4. Zein. 1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Penerbit Jakarta: Bulan Bintang..Hal. 72.

C. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik

Mengenai interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi.

Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai

ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang

kemudian dibantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang

sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya



perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum

internasional.

Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008 memiliki peranan

strategis dan ikut andil dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional dengan

ketentuan-ketentuan formal khususnya hubungan Bilateral dalam kaitannya dengan bargaining

power dalam mengakomodir segala aspek yang berkaitan dengan persengketaan internasional

dalam kondisi peace line of communication.5

Pasal 38 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memberikan wewenang kepada Dewan

Keamanan PBB dalam menangani sengketa. Bedasarkan Pasal ini, jika semua pihak yang

bersengketa menghendakinya, Indonesia melalui Dewan Keamanan PBB dapat membuat

rekomendasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian

sengketa secara damai.

5. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/era-emas-diplomasi-indonesia. diambil pada pukul 01.23, 17
September 2009.

Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa secara damai , mengupayakan pembahasan

Indonesia di Dewan Keamanan PBB memiliki beberapa ciri peran kewenangan berikut:

1) Merekomendasikan ke Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewewenangan untuk

menentukan apakah suatu sengketa akan dibahas dalam agenda Dewan Keamanan PBB.

2) Penyerahan suatu sengketa kepada Dewan Keamanan PBB tidak bergantung kepada

kesepakatan para pihak.

3) Dewan Keamanan tidak saja berwenang menangani sengketa , namun berdasarkan Pasal 34

Piagam PBB, juga berwenang menangani setiap situasi (situation) yang dapat menimbulkan

fiksi internasional.



4) Sengketa atau situasi yang dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, atau

menimbulkan tindakan agresi maka piagam membolehkan dalam keadaan atau tahap tertentu,

memberlakukan sanksi militer. 6

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

keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi

kepada para anggota, Dewan Keamanan PBB mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan

yang 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. 7

6. Indonesia: Country Brief. Indonesia:Key Development Data & Statistics. The World Bank. diambil pada pukul
02.13, 17 September 2009.

7. http://www.cites.org/eng/prog/economics/report_mega_2001.pdf, diambil pada pukul 01.47, 17 September
2009.

Anggota Dewan Keamanan PBB mengakui peran Dewan Keamanan PBB ini dengan kalimat

berikut:

”Paramount importance of the security council being placed in a
position to act quickly and effectivelyo the authority and ability of the
security council to act with all possible dispatch and forcefulness may
very well depend, at some future date, on the security, peace, and very
existence of the freedom-and- justice-loving of the world”

Dewan keamanan pada ntinya adalah sebagai badan otoritas yang mempunyai kekuatan untuk

mengambil tindakan yang memaksa kepada negara-negara anggota yang dianggap melanggar

ketentuan-ketentuan internasional. Peran strategis Dewan Keamanan PBB seperti diamanatkan

dalam Pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuannya, adalah untuk mempertahankan perdamaian dan

keamanan internasional. Tujuan tersebut sangat terkait erat dengan upaya penyelesaian sengketa

secara damai yakni the security counsil is paralysed politically and legally.8



Tujuan dibentuknya PBB sendiri yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional

tercantum di dalam Pasal 1 Piagam, yang berbunyi :

“To maintain international peace and security, and to that end: to take
effective collective measures for the prevention and removal of threats to
the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches
of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with
the principles of justice and international law, adjustment or settlement of
international disputes or situations which might lead to a breach of the
peace”9

8. Aldolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 98.
9. Dixon, martin.2005. Textbook on International Law. Oxford university press inc.,New York. Hal.7.
Isi piagam PBB tersebut diantaranya memberikan peran penting dan dalam upaya penegakannya

diserahkan pada Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan pada bab VII Piagam PBB Dewan

Keamanan PBB dapat mengambil tindakan-tindakan yang terkait dengan penjagaan atas

perdamaian. Sedangkan dalam bab VI, Dewan Keamanan PBB juga diberikan wewenang untuk

melakukan upaya-upaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 35 Dewan

Keamanan PBB diberikan kewenangan untuk memutus sengketa yang dibawa oleh negara-

negara anggota atau bukan kepadanya.10

Kemudian oleh pasal berikutnya Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ pokok dapat

memberikan rekomendasi atas persengketaan yang dapat mengancam perdamaian. Namun, Pasal

33 mengamanahkan agar para pihak sebelumnya dapat mungkin menggunakan negosiasi atau

cara-cara damai lainnya yang mereka sepakati sesuai yang tercantum dalam Piagam PBB.

Perdamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan

yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, tertulis dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam

Perserikatan Bangsa-bangsa.11



Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 Piagam

PBB yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya :

10. Thontowi, Jawahir.2006.Hukum Internasional Kontemporer. Penerbit P.T. Refika Aditama. Bandung. Hal. 228.
11. Rudi, may.2005. administrasi dan organisasi internasional. Penerbit refika aditama. Hal. 60.

1. Negosiasi;

2. Enquiry atau penyelidikan;

3. Mediasi;

4. Konsiliasi

5. Arbitrase

6. Judicial Settlement atau Pengadilan;

7. Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.

Tujuh penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Piagam PBB, dapat dikelompokkan menjadi

dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara hukum dan secara politik/diplomatik. Termasuk

ke dalam penyelesaian sengketa secara hukum adalah arbitrase dan judicial settlement.

Sedangkan yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi;

enquiry; mediasi; dan konsiliasi. Hukum internasional publik juga mengenal good offices atau

jasa-jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik.

Pada dasarnya tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai.

Para pihak dalam sengketa internasional dapat saja menyelesaikan sengketa yang terjadi di

antara mereka ke badan peradilan internasional seperti International Court of Justice



(ICJ/Mahkamah Internasional), tanpa harus melalui mekanisme negosiasi, mediasi, ataupun cara

diplomatik lainnya. PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya.

Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa.

Negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara

politik/diplomatik, daripada mekanisme arbitrase atau badan peradilan tertentu, karena

penyelesaian secara politik/diplomatik akan lebih melindungi kedaulatan mereka.

Termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry atau

penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan good offices atau jasa-jasa baik. Kelima metode tersebut

memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama dipakai. Sampai

pada permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam

penyelesaian sengketa. Sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara

yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini

dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada

keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama,

yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada

konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.



Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Pertama adalah negosiasi

ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah

negosiasi ketika sengketa telah lahir.12

Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi,

antara lain :

a. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan

diantara mereka

b. Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya

c. Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.

d. Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat diterima dan

memuaskan kedua belah pihak.

J.G. Merrills menggambarkan peranan penting dari negosiasi dengan kalimat berkut:

….in fact, in practice, negotiation is employed more frequently than all the
other methods put together. Often, indeed, negotiation is the `only` means
employed, not just because it is always the first to be tried and is often
succesfull, but also because states may believe its advantages to be so
great as to rule out the use of other methods, even in situations where the
chances of a negotiation settlement are slight.13

12. Ibid. Hal. 229.
13. Aldolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 26.

2) Enquiry atau Penyelidikan



J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah

karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini,

akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Untuk

menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas

untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian

dilaporakan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara

mereka.

Beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional

dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang

dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk

menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun

1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.

3) Mediasi

Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat

menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak

ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah

terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh



kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral

dan independen. Sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak

sengketa.

Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk.

Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi

ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak

dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas ex aequo et bono untuk

menyelesaikan sengketa yang ada.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian

internasional, antara lain The Hague Convention 1907; UN Charter; The European Convention

for the Peaceful Settlement of Disputes.14

14.. Ibid. Hal. 33-34.

4) Konsiliasi



Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi

pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa

juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para

pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan

penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi

konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.15

Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan

mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum

acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada

beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi,

kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta

yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan

kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.16

15. Ibid. Hal. 35.
16. Thontowi, Jawahir.2006.Hukum Internasional Kontemporer. Penerbit P.T. Refika Aditama. Bandung Hal. 230.

.

5) Good Offices atau Jasa-jasa Baik

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

berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi.

Menurut pendapat Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat didefinisikan



sebagai berikut: the involvement of one or more States or an international organization in a

dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement.

Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik

teknis (technical good offices), dan jasa baik politis (political good offices). Jasa baik teknis

adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak

yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuan dari

jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di

antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus.

Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi

internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan

yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi.

Indonesia adalah bagian keanggotaan beserta negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB

dalam suatu forum resmi bersekala internasional, bukan sekedar mengirimkan pasukan

perdamaian internasionalnya ke titik-titik terjadinya konflik atau sekedar memberikan pernyataan

akan suatu sengketa tetapi Indonesia secara langsung ikut andil dalam pembuatan regulasi

kebijakan di Dewan Keamanan PBB. sikap independensi dan konsistensi Indonesia di dalam

penerapan hukum dan kebiasaan internasional dengan catatan hukum internasional yang tidak

menghendaki penyelesaian dengan jalan kekerasan sebagai alternatif dari otoritas yang dimiliki

keanggotaan Dewan Keamanan PBB.17



D. Kewajiban-kewajiban Negara yang memanfaatkan Nuklir untuk tujuan damai

menurut Hukum Internasional

Teknologi nuklir merupakan teknologi yang oleh sebagian besar masyarakat awam dirasa paling

jarang atau bahkantidak pernah sekali bersentuhan dengan masalah-masalah kehidupan mereka

sehari-hari. Namun nuklir yang merupakan inti atom ternyata menyimpan tenaga yang luar biasa

besarnya.

Tenaga nuklir dapat digunakan oleh manusia dalam menunjangkebutuhan hidupnya sehari-hari.

Contoh satu gram U-235 (salah satu bahan radio aktif pembentuk nuklir) dapat dipakai untuk

mensuplai kebutuhan listrik pesawat televisi selama lebih dari 15 tahun, dengan asumsi pesawat

tersebut dinyalakan 12 jam perhari.18

17. http://www.e-dukasi.net diambil pada pukul 03:07, 08 September 2009.
18. Rudi, May. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global. Penerbit P.T. Refika Aditama.
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Melihat besarnya energi yang dapat dihasilkan oleh reaksi nuklir, maka timbul keinginan dalam

diri manusia untuk memanfaatkan energi nuklir tersebut, adapun dalam proses pemanfaatan

tenaga nuklir diperlukan aturan dan pengawasan sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan

lain.

Ditinjau dari aspek legalnya, pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai bidang memerlukan

adanya sistim pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini bertindak sebagai

Instansi Yang Berwenang dalam melakukan pengawasan tersebut. Aspek legal menyangkut

berbagai peraturan perundangan serta peraturan pelaksanaannya, yang merupakan dasar dari

suatu pengawasan yang diberlakukan. Pengertian dari pengawasan dalam hal ini terdiri atas tiga

komponen utama, yaitu : pengaturan, perizinan dan inspeksi. Obyek pengawasan ini terutama

berupa zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya, bahan nuklir dan reaktor nuklir. Namun



pelaksanaan pengawasan ini tidak hanya dilakukan terhadap objeknya saja, melainkan juga

sarana, peralatan dan bahkan terhadap personil yang bekerja dengan radiasi.

Pengawasan yang efektif biasanya didukung oleh kemampuan untuk memaksakan. Namun

karena pemaksaan ini dapat melanggar hak orang lain, maka kewenangan pengawasan itu harus

mempunyai dasar hukum. Pengawasan tanpa dasar hukum merupakan tindakan sewenang-

wenang yang harus dihindari. Pengaturan pengawasan

pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan dengan cara mengeluarkan peraturan sesuai dengan

hirarki atau tata pertingkatan peraturan. Jadi dalam hal ini pengawasan hanya bisa dilakukan atas

dasar peraturan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Pengawasan pemanfaatan teknologi nuklir secara internasional dilakukan oleh IAEA, yaitu suatu

organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1957 dan bernaung di bawah Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Organisasi itu sendiri dibentuk dalam rangka mempercepat dan memperluas

kontribusi tenaga nuklir untuk maksud damai, kesehatan dan kesejahteraan bangsabangsa di

seluruh dunia. Dalam kiprahnya, IAEA

selalu membantu negara-negara anggota, terutama negara-negara berkembang, dengan

memberikan fasilitas dan beasiswa untuk latihan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

nuklir.

Pengawasan internasional yang dilakukan oleh IAEA lebih bersifat memantau kemungkinan

diselewengkannya bahan nuklir tersebut di luar maksud-maksud damai. Istilah yang digunakan

oleh IAEA untuk mengawasi penggunaan bahan nuklir adalah safeguards. Dalam rangka

pelaksanaan safeguards tadi, pemerintah dalam suatu negara anggota NPT mewajibkan kepada

penanggung jawab instalasi nuklir (sekaligus sebagai penanggung jawab bahan nuklir) untuk



melaksanakan proteksi fisik yang ketat, dan melaksanakan peraturan pembukuan bahan nuklir

serta melaporkan kepada yang berwenang atas setiap impor dan ekspor bahan nuklir. Sistim

pelaporan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencurian, kehilangan atau penyalah

gunaan bahan nuklir dengan sengaja. Di samping itu, pemerintah juga secara rutin melakukan

inspeksi bahan nuklir pada setiap instansi yang menggunakan bahan tersebut.19

19. Buletin ALARA,  Pusat Standardisasi dan Penelitian Keselamatan Radiasi Badan Tenaga Atom Nasional. (13-
18/01-2006)

E. Program Nuklir Iran

Himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh pemerintah Iran sebagai suatu

bagian executable dari suatu sebuah tujuan terkait energi nuklir dapat diartikan program nuklir

Iran merupakan program Iran untuk membangun reaktor nuklir, sehingga dapat  menghasilkan

energi untuk tujuan tertentu.20

Istvan Pogang secara historis menggambarkan program nuklir dengan pernyataan sebagai

berikut:

Nuclear of programme have been the subject of intense debated ever since
the use of atomic bombs in 1945 opened the door to a new and even more
horrific chapter in human enterprises. In recent years, the question of the
legality of such weapons has been posed with ever-increasing frequency
and intensity.21

Program nuklir Iran pertama kali diluncurkan pada tahun 1950 dengan bantuan dari Amerika

Serikat sebagai bagian dari program nuklir untuk tujuan damai. Bantuan dan dukungan diperoleh

pada masa pemerintahan dinasti Shah dari Iran dan berhenti setelah terjadi revolusi pada tahun

1979 yang telah menggulingkan pemerintahan dinasti shah Iran dan dilanjutkan kembali masa

pemerintahan Mullah.



Berbagai elemen terkait dengan NPT (Non Ploriferation Treaty), khusus nuklir, mulai dari

keinginan menjadi kekuatan revisionis (bukan status quo), menggunakannya sebagai strategic

equalizer atau political bargaining, serta sebagai pijakan untuk meningkatkan kapasitas di

bidang lain (energi, teknologi).

20. Pogang, Istvan. Nuclear Weapons and International Law. Hal. 2.
21.. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_iran, diambil pada pukul 17:32, 19 September 2009.

Pengembangan nukhr Iran memiliki latar belakangan yang panjang. Persoalannya terletak pada

intensi pengembangan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Berbagai instrumen dapat dipakai sebagai komplemen untuk memperkuat rejim non-proliferasi.

Upaya regional, baik yang dimaksudkan untuk disarmament, diplomacy preventif atau sekedar

trust building memainkan perananya sendiri. Pertautan antara stabilitas regional, perimbangan

kekuatan konvensional, dan keamanan energi merupakan faktor yang tak dapat diabaikan.

Konteks Iran dan bagaimana persepsi negara-negara  penandatangan terhadap lingkungan

strategis serta forum diplomasi yang tersedia dapat menjadi pertimbangan yang jauh lebih

penting bagi Teheran khususnya ketika Pemerintahan Iran (Ahmadinejad) sedang menghadapi

ancaman atas otoritasnya.22 pernyataan Direktur Jenderal Intelejen Nasional Congres Amerika

Serikat, John Negroponte memberikan sinyal positif terhadap Iran sebagai berikut : “We judge

that Tehran probably does not yet have a nuclear weapon and probably has not yet produced or

acquired the fissile material.”23

22. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_iran. diambil pada pukul 17:32, 19 September 2009.
23. Squassoni,Sharon.CRS. Specialist in National Defense Foreign Affairs, Defense, and Trade Division.Hal. 17.




