
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semenjak berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya 

salah satu Negara adi kuasa Uni Soviet, isu global berubah arah dari masalah 

pertentangan antar blok dan ideologi menjadi masalah-masalah baru seperti 

masalah lingkungan, liberalisme ekonomi dan masalah hak asasi manusia (HAM). 

Meskipun demikian, masalah HAM sebenarnya bukanlah merupakan masalah 

yang baru bagi masyarakat dunia, karena isu HAM udah mulai dilontarkan 

semenjak lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 sampai lahirnya 

piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Universal Declaration of Human 

Rights pada tanggal 10 Desember 1948.
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Dalam hal ini masyarakat internasional terus-menerus merancang 

traktat-traktat yang difokuskan pada bidang-bidang atau topik-topik khusus di 

dalam bidang hak asasi manusia. Traktat-traktat hak asasi manusia merupakan 

traktat yang menimbulkan kewajiban yang mengikat menurut hukum bagi Negara 

yang menjadi pihak atau telah meratifikasi traktat tersebut. Traktat-traktat tersebut 

menyatakan lagi asas-asas hukum internasional; umum atau hukum kebiasaaan 

internasional yang mengikat Negara-negara menurut hukum. 

Traktat-traktat khusus yang terpenting  diantaranya yaitu Convention on 

the Rights of the Child (CRC) dan International Covenant on Civil and Political 

                                                             
1 Rozali Abdullah, 2001, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, hal: 35 



Rights (ICCPR). Convention on the Rights of the Child (CRC) yang dibuat pada 

20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh 193 negara.
2
 Sedangkan 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dibuat pada 

16 Desember 1966 telah diratifikasi 193 negara.
3
 Diantara Negara-negara yang 

telah meratifikasi tersebut adalah Australia, dimana Australia mempunyai 

kewajiban untuk menjalankan dan mematuhi segala aturan dalam kedua traktat 

tersebut. 

Telah diketahui bahwa Australia adalah sebuah negara yang berbentuk 

federal di dunia seperti United States, Kanada, Venezuela, South Frica. Australia 

termasuk negara yang banyak mendapatkan invansi dari orang-orang Eropa. 

Permasalahan sosial dan ekonomi dalam membentuk kehidupan masyarakat 

Australia membuat adanya perbedaan yang sangat besar antara masyarakat 

Australia keturunan Eropa dengan masyarakat asli Australia yaitu Aborigin. 

Masyarakat Aborigin memiliki harapan hidup rata-rata di bawah masyarakat 

keturunan Eropa, memiliki angka kematian bayi yang tertinggi, dan tingkat 

kesehatan rendah. 

Northern Territory yang merupakan bagian dari Australia merupakan 

salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya adalah aborigin. Maraknya 

kejahatan lokal yang terjadi di daerah tersebut membuat pemerintah lokal 

berinisiatif membuat undang-undang baru yaitu Mandatory minimum sentencing 

                                                             
2 Status ratified convention on the rights of the child, melalui 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en ,  diakses tgl 02 Maret 2013 
3 Status ratified international covenant on civil and political rights melalui 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en, diakses tgl 02 Maret 2013 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en


law. Mandatory minimum sentencing law pada dasarnya merupakan hukum 

penalti yang telah diberlakukan di berbagai Negara seperti, Amerika serikat, 

Afrika selatan, Inggris, dan Malaysia. Namun bentuk undang-undang dan objek 

hukum nya berbeda di setiap Negara. Efek jera dan penurunan angka kejahatan di 

Negara-negara tersebut, menjadikan alasan pemerintah Northern Territory untuk 

memberlakukan undang-undang ini. 

Pada tahun 1997 di  Northern Territory (NT) pemerintah Northern 

Territory memberlakukan Mandatory minimum sentencing law, undang-undang 

ini berlaku untuk orang-orang dewasa dan anak dimana mereka akan menghadapi 

28 hari wajib kurungan penjara terhadap suatu pelanggaran kejahatan untuk kedua 

kalinya dan ketiga kalinya pelanggar akan menerima hukuman wajib 12 bulan. Di 

Northern Territory Mandatory minimum sentencing law berlaku untuk kejahatan 

properti.
4
  

Sejak diberlakukannya Mandatory minimum sentencing law di Northern 

Territory  muncul kasus-kasus yang dinilai oleh para pakar hukum melanggar 2 

perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Australia sebelumnya, yaitu 

Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Internaional Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR).  

Berdasarkan kasus yang terjadi di Northern Territory, Australia, penulis 

tertarik untuk meneliti dan mencari bagaimana peran United Nations melalui 

                                                             
4 Kejahatan properti adalah kategori kejahatan yang meliputi, perampokan, pencurian, pencurian 

kendaraan bermotor, pembakaran, mengutil, dan vandalisme, kejahatan properti hanya melibatkan 

pengambilan uang atau harta, dan tidak melibatkan kekerasan  atau ancaman kekerasan pada 

korban, meskipun perampokan melibatkan mengambil properti, itu diklasifikasikan sebagai 

kejahatan kekerasan, karena kekerasan atau ancaman kekerasan pada individu hadir terlibat 

berbeda dengan pencurian yang biasanya dari hunian kosong atau bangunan lainnya yang kosong. 



Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Internaional Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR) dimana telah diratifikasi oleh Australia sebagai 

suatu bentuk rezim internasional sehingga mampu  mendesak pemerintah 

Australia khususnya pemerintah lokal Northern Territory untuk segera mengkaji 

ulang UU ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah 

bagaimana peran United Nations melalui Convention on the Rights of the Child 

(CRC) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

terhadap pemberlakuan Mandatory minimum sentencing law di Northern 

Territory?
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagaimana dalam penelitian deskriptif adalah 

berupaya mengidentifikasi alasan terjadinya suatu hal. Oleh karena itu yang 

menjadi tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Memahami dasar dari latar belakangnya United Nations melalui CRC dan 

ICCPR yang berhasil mempengaruhi Mandatory minimum sentencing law di 

Northern Territory 

2. Memahami besarnya peran CRC dan ICCPR terhadap Mandatory minimum 

sentencing law di Northern Territory, Australia  

                                                             
5 Selanjutnya penulis akan mengganti Convention on The Right of The Child, International 

Covenant on Civil and Politial Rights, yaitu CRC dan ICCPR 



1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:  

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai latar 

belakang CRC dan ICCPR di Australia yang telah berhasil berpengaruh 

terhadap  Mandatory minimum sentencing law dalam terjadinya peningkatan 

niai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Australia. Selain itu juga 

peneitian ini dapat menambah kajian tentang rezim internasional yang mampu 

mendukung perkembangan ilmu Hubungan Internasional. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para civitas akademis 

lainnya dan penulis selanjutnya yang akan memperkaya kerangka pemikiran 

untuk penelitian sejenisnya.  

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu (Literature review) menjadi bahan pertimbangan 

untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. 

Penelitian yang berjudul Kebijakan John Howard Terhadap Hak Asasi Kaum 

Aborigin 1998-1999 yang ditulis oleh Nunun Qomarul adalah salah satu literature 

review penulis. Tema yang sama mengenai Hak Asasi Manusia di Australia 

namun pendekatan yang dilakukan berbeda. Nunun Qomarul menjelaskan 

bagaimana kebijakan John Howard mengenai hak asasi aborigin sedangkan 

penulis berusaha menjelaskan mengapa CRC dan ICCPR dapat mempengaruhi 



kebijakan Mandatory minimum sentencing law yang berkaitan dengan nilai-nilai 

hak asasi manusia di Australia.
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Dalam penelitian tesisnya, Nunun Qomarul tertarik untuk menjelaskan 

kebijakan John Howard dengan menggunakan teori sistem David Easton. 

Pengertian kebijakan menurut David Easton ialah kebijakan negara oleh orang-

orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik dan oleh sebagian besar 

warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan-urusan 

politik dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang 

tindakan masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. 

Tercatat dalam penelitian Nunun Qomarul, meskipun di Australia 

terdapat UU yang mengatur dengan jelas masalah mengenai Hak Asasi Manusia 

tapi masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan kaum 

Aborigin. Sehingga biarpun suatu kebijakan telah dibuat dan disahkan sedemikian 

rupa, jika orang-orang yang berada dalam kebijakan tersebut (masyarakat 

Australia) tidak mentaati dan menghormati sepenuhnya, kebijakan tersebut tidak 

terlihat kegunaannya. 

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah adanya 

perbedaan subjek dan objek penelitian. Penulis menggunakan CRC dan ICCPR 

dari United Nations sebagai subjek dan Mandatory minimum sentencing law 

sebagai objek penelitian sedangkan Nunun menggunakan kebijakan John Howard 

sebagai subjek dan HAM kaum Aborigin di Australia sebagai objek penelitian. 

                                                             
6 Nunun Qomarul, Kebijakan John Howard Terhadap Hak Asasi Kaum Aborigin 1998-1999 dalam 

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20161083-RB04A261p-digital%20kebijakan.pdf,, diakses tgl 

20/11/2011 



Penelitian kedua selanjutnya adalah skripsi dari Amalia Fitriani yang 

berjudul “Penerapan Kebijakan Asimilasi Terhadap Anak-Anak Aborigin “Half 

Caste” di Australia. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kebijakan 

domestik yaitu kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Australia yang pada 

akhirnya dihapus. Kebijakan asimilasi yaitu sebuah istilah kebijakan yang 

digunakan untuk menggambarkan menyatunya masyarakat minoritas ke dalam 

masyarakat yang lebih luas. Istilah tersebut digunakan sejak tahun 1940-an dalam 

kaitannya dengan imigran non-Inggris yang ketika itu diasumsikan akan membaur 

ke dalam masyarakat mayoritas kulit putih Australia.  

Tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi salah satu indikator 

penting dalam penghapusan kebijakan asimilasi di Australia. PBB menyoroti 

perlakuan Australia terhadap penduduk aslinya melalui Deklarasi Universalnya 

(Universal Declaration). Deklarasi yang berisikan sebuah katalog mengenai hak-

hak asasi manusia yang berhak didapatkan siapapun tanpa adanya perbedaan yang 

didasarkan pada ras.
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Penelitian yang dilakukan oleh Amalia pada skripsi ini dijadikan rujukan 

oleh penulis, perkembangan kebijakan domestik dan diabaikannya selama 

bertahun-tahun larangan diskrimatif rasial membuktikan bahwa Australia memang 

mengalami kemunduran dalam pengakuan nenek moyang Australia yaitu 

Aborigin. 
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(1936-1967), dalam  http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20161083-RB04A261p-

Penerapan%20kebijakan.pdf, diakses 18/06/2012 

 



Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada 

objek dan subjek penelitiannya. Objek penelitiannya adalah Kebijakan asimilasi 

sedangkan penulis adalah Kebijakan Mandatory minimum sentencing law. 

Penelitian ketiga adalah Mandatory sentencing and the Role of The 

Academic dari Kate Warner. Kate menulis dalam jurnal penelitiannya dengan 

sudut pandang para akademisi. Para narapidana yang dihukum oleh Mandatory 

minimum sentencing law kebanyakan adalah aborigin. Banyak dari mereka 

merupakan korban dari penghakiman pengadilan yang tidak adil. Kate menilai 

Mandatory minimum sentencing law adalah salah satu bentuk produk kebijakan 

politik yang dikemas melalui undang-undang Mandatory minimum sentencing law 

untuk membunuh dan memusnahkan aborigin di Northern Territory.
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Perbedaaan penelitian ketiga ini dengan penelitian penulis adalah fokus 

arah penelitiannya. Kate Warner meneliti Mandatory minimum sentencing law 

menurut sudut pandang para akademisi yang bersumber dari beberapa kasus yang 

terjadi pada saat itu, sedangkan penulis meneliti fokusnya pada mandatory 

Mandatory minimum sentencing law yang memiliki kaitan pelanggaran terhadap 

Convention on the Rights of the Child (CRC) dan International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Australia. 

 

Nama Penulis 

Perbandingan 

Tipe 

Penelitian 
Subjek/Aktor Objek Asumsi 
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Nunun Qomarul Deskriptif 
Kebijakan 

John Howard 

HAM 

Aborigin di 

Australia 

Terjadi 

pelanggaran 

HAM di 

Australia pada 

masa John 

Howard 

Amalia Fitriani Deskriptif 
Kebijakan 

Asimilasi 

Aborigin di 

Australia 

Terjadi 

asimilasi 

terhadap 

Aborgin 

Kate Warner Deskriptif 

Mandatory 

minimum 

sentencing 

law 

Role of the 

Academic 

Efektivitas 

perdebatan 

akademisi 

dalam 

menantang 

kebijakan 

peradilan 

pidana seperti 

Mandatory 

minimum 

sentencing law  

Yuyun Ariani Deskriptif 
CRC dan 

ICCPR 

Mandatory 

minimum 

sentencing 

law di 

Northern 

Territory 

Terjadi 

pencabutan 

Mandatory 

minimum 

sentencing law 

di Northern 

Territory 

 Tabel 1 Perbandingan Masing-Masing Penelitian 

 

1.6 Landasan Konsep dan Teori 

1.6.1 Kerangka Teoritis 

1.6.1.1 Teori Rezim Internasional 

Teori rezim berasal dari tradisi liberal yang berargumen bahwa berbagai 

institusi atau rezim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara maupun 

aktor internasional yang lain.  



Rezim lahir guna menciptakan solusi tersebut untuk menyelesaikan 

masalah di dalam  kompleksitas perilaku anggotanya secara spesifik. Sebuah 

rezim diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara, sehingga dapat menjadi 

sumber utama hukum internasional. Lebih jauh lagi rezim dapat membentuk 

perilaku dari negara-negara penyusunnya.
9
 

Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan 

antarnegara. Rezim ketika dilembagakan akan dijaga keutuhannya sehingga 

kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi indepedensi negara-

negara yang menciptakannya. Teori rezim juga berbicara bagaimana ketaatan 

negara anggota terhadap suatu rezim internasional dalam mewujudkan 

kepentingan mereka. 

Rezim menurut Krashner didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, 

norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang implisit maupun eksplisit 

sesuai dengan ekspektasi konvergen para aktor, mengenai masalah dalam suatu 

ranah hubungan internasional.
10

 

1. Principles, yaitu kepercayaan atas Fact, Causation, dan rectitude 

2. Norms, yaitu standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan 

kewajiban 

3. Rules, yaitu bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan 

dengan perilaku tadi 

                                                             
9 Andreas Hasenclever et.al, 1997, Theories of International Regime, UK: Cambridge University 

Pers, hal 2 
10 Stephen Krashner Regimes melalui instituty.fsv.cuni.cz/~plech/Krasner%20Regimes.pdf, diakses 

tgl 27/03/2013 



4. Decision Making Procedures, adalah praktek umum untuk membuat 

dan mengimplementasikan keputusan bersama (Collective Choices) 

Tentunya di dalam CRC dan ICCPR memiliki principles/prinsip-prinsip, 

norms/norma-norma, rules/aturan-aturan, dan decision making procedures/proses 

pembuatan keputusannya masing-masing. 

CRC memiliki 4 prinsip, yaitu: 

1. Non-discrimination, pihak Negara yang meratifikasi harus 

menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi 

ini pada setiap anak dalam wilayah hokum mereka tanpa diskriminasi 

dalam bentuk apapun, terlepas dari ras anak atau orang tuanya, warna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, nasional, etnis, harta 

kekayaan, cacat, kelahiran atau status lainnya. Pasal 2 (1) 

2. The best interests of the child, dalam semua tindakan yang 

menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik 

atau swasta, pengadilan hokum, penguasa administratif atau badan 

legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan 

utama. Pasal 3 (1) 

3. The right to life, survival and development, pihak Negara mengakui 

bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup dan harus 

menjain semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembang. Pasal 6 

4. The right to participation, pihak Negara harus menjamin anak mampu 

membentuk pandangan sendiri mengenai hak untuk mengekspresikan 



pandangan mereka secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi 

anak, pandangan anak yang diberikan sesuai dengan usia dan 

kematangan anak. Pasal 12 (1)
11

 

ICCPR memiliki 5 prinsip, yaitu: 

1. Rights to physical integrity meliputi hak untuk hidup, terbebas dari 

penyiksaan dan perbudakan, 

2. Liberty and security of person meliputi kebebasan dan 

perlindungan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan 

sewenang-wenang, 

3. Procedural fairness and rights of the accused meliputi hak-hak 

atas peradilan yang adil, 

4. Individual liberties meliputi kebebasan atas pergerakan, kebebasan 

beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan 

berkumpul, dan kebebasan berorganisasi, 

5. Political Rights meliputi prinsip pelengkap atas perlakuan non 

diskriminatif. Prinsip terakhir ini akan berdampak kepada 

perluasan nilai-nilai non diskriminatif.
12

 

Prinsip, norma, dan aturan memiliki keterikatan yang sangat kuat, karena 

ketika Negara sudah meratifikasi CRC dan ICCPR ada konsekuensi yang harus 
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 UN Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui 

http://fata.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=144, diakses 

pada 19/11/2013 
12  UN treaties collection, melalui 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

4&chapter=4&lang=en, diakses pada 19/11/2013 

http://fata.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=144
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en


diterima oleh pihak Negara akibat prinsip, norma, dan aturan yang ada di dalam 

konvensi tersebut. 

Berdasarkan perilaku dalam membuat prosedur pengambilan keputusan 

dan perilaku dalam merumuskan serta mengimplementasikan peraturan, ada dua 

bentuk norma: 

1. Substantive Norms 

Menyediakan standarisasi yang spesifik mengenai aturan perilaku 

2. Procedural Norms 

Memberikan panduan bagaimana negara harus meranang dan 

mempergunakan mekanisme pembuatan keputusan 

Dalam hal ini, United Nations sebagai badan organisasi internasional 

yang memfasilitasi pembuatan kesepakatan substantive norms dengan 

mengeluarkan CRC dan ICCPR yang diratifikasi oleh Australia sebagai bentuk 

rezim internasional yang telah mengikat Australia untuk tunduk atau mematuhi 

terhadap segala aturan di dalamnya. 

Teori ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa mengenai rezim 

internasional berkaitan tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini rezim 

internasional yaitu rezim yang dimiliki oleh badan organisasi internasional 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui prinsip, norma, rules, dan proses 

pembuatan keputusannya. Dengan berbagai konvensi dan deklarasi berarti 

menandakan rezim HAM semakin menguat.  

CRC dan ICCPR yang dikeluarkan oleh United Nations tentang hak asasi 

manusia yang merupakan salah satu indikator penting dalam Mandatory minimum 



sentencing law. Pelanggaran beberapa pasal di dalamnya membuat Australia harus 

segera meninjau kembali  Mandatory minimum sentencing law yang pada 

akhirnya harus ada perubahan. 

 

1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1. Tipe Penelitian  

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian 

deskriptif analitik. Sehingga penelitian ini menekankan pengumpulan fakta dan 

identifikasi data. Komponen dalam metode penelitian ini ialah mendeskripsi, 

menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. Penulis 

mengumpulkan segala fakta kemudian mengidentifikasnya yang terkait dengan 

peran CRC dan ICCPR dalam Mandatory minimum sentencing law di Northern 

Territory . 

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data 

sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak 

langsung di lapangan. Data ini diperoleh dengan mempelajari dan memahami 

literatur-literatur, majalah, pasal, internet, dan karya ilmiah yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

1.7.3 Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan sebagai cara untuk menguji hipotesis 

yang telah dibentuk. Hal pertama yang dilakukan oleh penulis adalah 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dari data sekunder. Kemudian, penulis 



memilah data-data yang yang hanya dibutuhkan atau sesuai dengan permintaan 

teori. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan 

dengan segala hal berkaitan CRC dan ICCPR terhadap kebijakan Mandatory 

minimum sentencing law di Northern Territory . Sehingga, data yang tidak sesuai 

dengan permintaan teori akan direduksi. Langkah selanjutnya adalah menguji 

hipotesis dengan menggunakan teori sebagai analisa. Sehingga, dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan yang tepat. 

 

1.8. Ruang Lingkup Penelitian  

1.8.1. Batasan Materi  

Agar penelitian yang dilakukan dapat fokus maka materi yang digunakan 

dalam penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya 

Mandatory minimum sentencing law di Northern Territory , proses 

berlangsungnya CRC dan ICCPR atas pelanggaran yang dilakukan Mandatory 

minimum sentencing law, respon dan pengaruhnya hingga terjadinya pencabutan 

Mandatory minimum sentencing law di Northern Territory. Selanjutnya, untuk 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penghormatan nilai-nilai hak asasi 

manusia dan nilai-nilai demokrasi di Australia pada umumnya dan Northern 

Territory  khususnya. 

1.8.2. Batasan Waktu  

Agar materi yang digunakan dapat fokus pada masalah penelitian, maka 

batasan waktu penelitian ini adalah sejak diberlakukannya Mandatory minimum 



sentencing law di NT tahun 1997 sampai terjadi pencabutan/penghapusan di 

Northern Territory pada tahun 2001. 

1.9. Hipotesis  

Menggunakan Teori Rezim Internasional penulis menjelaskan 

bagaimana peran suatu institusi internasional mampu mempengaruhi kebijakan 

suatu Negara. Dalam kasus ini United Nations melalui CRC dan ICCPR yang 

telah diratifikasi Australia yang mengikatnya untuk mematuhi segala aturan di 

dalam kedua traktat ini. Besarnya peran suatu rezim internasional yang mengikat 

suatu Negara di dalamnya melalui perjanjian yang diratifikasi menjadikan Negara 

tersebut tidak dapat berbuat semaunya yang hanya mempertimbangkan 

kepentingan domestik saja. 

 

1.10 Sistematika Penelitian 

Penelitian penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing 

menyajikan penjelasan yang berbeda untuk menjawab rumusan masalah penelitian 

dan memenuhi tujuan penelitian. Pada Bab I merupakan bagian pendahuluan yang 

berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan 

manfaat penelitian ini. Penulis juga menyajikan penelitian terdahulu untuk 

menjelaskan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 

Landasan konsep mengenai Mandatory minimum sentencing law dan teori rezim 

internasional yang digunakan penulis sebagai kerangka dalam menganalisis 

permasalahan dan menjawab rumusan masalah penelitian. Metodologi penelitian 

yang digunakan untuk menjelaskan tipe penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. Selanjutnya ruang lingkup penelitian yang berisi batasan 



materi dan  batasan waktu agar penelitian dapat fokus pada masalah yang dibahas. 

Hipotesis sebagai jawaban sementara hasil penelitian yang selanjutnya akan 

dibuktikan melalui penelitian ini serta terdapat sistematika penelitian sebagai 

gambaran dari alur penelitian. 

Bab II penulis menguraikan mengenai Mandatory minimum sentencing 

law di Northern Territory dan relevansi kehadiran United Nations. Penulis 

membagi bab ini ke dalam tiga bagian kemudian menjadi sub-sub bab. Tinjauan 

Mandatory minimum sentencing law dijelaskan mengenai dampak MSL terhadap 

peningkatan jumlah narapidana di Northern Territory serta studi kasus MSL nya. 

Kedua, sejarah United Nations dalam standar HAM dipaparkan melalui piagam 

PBB dan traktat-traktat HAM beserta reservasi yang bisa dilakukan pada traktat-

traktat HAM tersebut. Ketiga, dijelaskan mengenai sistem United Nations dalam 

kaitan HAM. pencegahan dan perlindungan terhadap HAM, badan pemantau 

traktat , beserta resolusi ECOSOC 728F, 1235 dan 1503 mengenai pengaduan 

perorangan juga dijelaskan pada bagian ini. 

Bab III memaparkan mengenai analisa peran United Nations melalui 

CRC dan ICCPR dalam MSL di Northern Territory. Ini adalah bab inti atau pokok 

dari skripsi penulis karena di dalam bab ini dijelaskan mengenai masing-masing 

kewajiban Australia setelah meratifikasi CRC dan ICCPR dan juga dijelaskan 

bagaimana prosedur pelaporan yang dilakukan Australia ke United Nations dan 

juga sebaliknya. 

Pada Bab IV penulis fokus kepada bagaimana tanggapan atau langkah 

Australia dalam menanggapi United Nations  mengenai MSL di Northern 



Territory. Ada gejolak politik di dalam domestik Australia yang menarik untuk 

dibahas, karena setelah ada penyelidikan yang dilakukan oleh United Nations atas 

pelanggaran CRC dan ICCPR, pemerintah Australia mengkaji ulang undang-

undang nya tersebut. Pada akhirnya terjadilah penghapusan atau pencabutan 

Mandatory minimum sentencing law di Northern Territory pada tahun 2001. 

Selanjutnya Bab V atau bagian penutup pada skripsi ini penulis 

menguraikan kesimpulan yang diambil setelah menguji hipotesis dengan 

menggunakan teori rezim internasional. Saran untuk penulis selanjutnya juga 

dijelaskan pada bab ini disertai rekomendasi fokus penelitian yang dapat dipakai 

oleh penulis selanjutnya berkaitan dengan Mandatory minimum sentencing law di 

Australia 

 


