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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebebasan berpendapat dan hak untuk tinggal dalam suatu negara sudah 

termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM) seorang individu atau masyarakat 

yang mempunyai kewarganegaraandi dunia termasuk di Indonesia. Menurut C. De 

Rover pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan yang salah secara 

internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dan dapat menimbulkan 

pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut.1Faktor dari adanya 

pelanggaran HAM di Indonesia adalah karena masalah penindasan terhadap 

kelompok-kelompok atau etnis yang ingin merdeka atau bebas dari Indonesia 

seperti yang terjadi di Timor Timur dan Papua. 

Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur sendiri merupakan kasus yang 

penyelesaiannya cukup lama di manapada saat Timor Timur ingin keluar dan 

merdeka dari Indonesia.Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di 

Timor Timur pasca pemilu tahun 1999 dan juga dengan dikeluarnya dua 

opsidalam penentuan masa depan Timor Timur yaitu menerima atau menolak 

                                                             
1C. De Rover, 2000, To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hal. 22. 
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otonomi khusus dari pemerintah Indonesia yang membuat Timor Timur menolak 

referendum tersebut.2 

Sementara itu, Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua3 

tidak terlepas dari belenggu konflik dan kekerasan yang terjadi pada tahun 1963. 

Konflik dan kekerasan yang terjadi di Tanah Papua, telah mendorong terjadinya 

beberapa pelanggaran HAM yang meluas. Tingkat kekerasan yang disertai dengan 

pelanggaran HAM, telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keberadaan 

orangPapua, termasuk di dalamnya upaya penyelesaian konflik secara 

komprehensif.4 

 Tidak hanya itu saja, kasus pelanggaran HAM di Papua khususnya Papua 

Barat masih menjadi isu yang perlu untuk dibahas karena pada kenyataanya, 

masyarakat Papua telah menderita dalam kurun waktu yang cukup lama karena 

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak Indonesia 

mengambil alih wilayah Papua pada tahun 1963.5 pelanggaran HAM terjadi antara 

pemerintah Indonesia dan Papua mengalami konflik secara berkelanjutan.Oleh 

karena itu, banyak aktivis-aktivis maupun organisasi masyarakat (Ormas) dari 

Papua yang ingin melakukan perubahan terhadap kondisi Papua seperti Komite 

                                                             
2Andrey Sujatmoko, 2005, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, 
Timor Leste dan Lainnya,  Jakarta: Grasindo, hal.  97. 
3 Papua merupakan kepulauan bagian timur Indonesia, yang terdiri dari 2 provinsi yaitu bagian 
timur adalah Papua dan bagian barat adalah Papua Barat. Kasus pelanggaran HAM yang  terjadi di 
Papua merupakan konflik berkepanjangan dari warga asli Papua yang menuntut kebebasan di 
tanah Papua karena banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat tentara Indonesia. 
412 Tahun Penegakan Hak Asasi Manusia di tanah Papua, diakses 
darihttp://www.elshampapua.org/index.php/component/content/article/19-elsham-news-
service/72-12-tahun-penegakan-hak-asasi-manusia-di-tanah-papua,  (12/04/2015, 21:50 WIB) 
5Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Hak Asasi Manusia di Papua 
2010/2011, diakses pada http://franciscansinternational.org/ 
old/fileadmin/docs/West_Papua_Report_2010-11/HAM_di_Papua_2010-2011_web.pdf, 
(25/04/2106 6:20 WIB), hal. 8. 
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Nasional Papua Barat (KNBP) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yangjuga 

ingin memerdekakan Papua dari Indonesia. Tetapi Papua Barat masih menjadi 

korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia atau 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Negara-negara anggota MSG seperti Vanuatu termasuk negara yang aktif 

dan paling berpengaruh. Konsep Melanesian Socialism and Melanesian Solidarity 

sering disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu pertama yaitu Walter Hadye 

Lini sebagai kampanye untuk meraih dukungan sesama negara Melanesia agar 

membantu orang Kanak di Kaledonia Baru, orang Timor Timur (East Timor) dan 

Papua Barat (West Papua) dalam berjuang meraih kemerdekaan. Ucapannya yang 

terkenal adalah “Vanuatu will not be free until the entire region of Melanesia is 

free”.6 

Hubungan antara Vanuatu dan Papua Barat terjalin karena adanya 

kesamaan kebudayaan yaitu satu ras yang sama Melanesia. Adanya kesamaan ras 

tersebut Vanuatu selalu mendukung Papua agar merdeka karena itu sudah menjadi 

tujuan dari Vanuatu dan juga Melanesian Spearhead Group (MSG), seperti yang 

tertulis dalam visiperjuangan MSG adalah untuk memfasilitasi konsultasi, dialog 

dan persetujuan pembangunan diantara anggota; memajukan prinsip pokok 

demokrasi, dialog, pembangungan berkelanjutan dan Hak Asasi manusia yang 

tercantum dalam persetujuan pembentukan MSG. Divisi ini juga memberikan 

saran kebijakan perdagangan, investasi, perkembangan ekonomi, perkembangan 

                                                             
6Yusuf Munandar, Pentingnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Vanuatu, diakses dari 
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/pentingnya-kerja-sama-ekonomi-indonesia-%E2%80%93-
vanuatu, 21/04/2016, 16:42 WIB). 
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sektor pribadi, sistem pemerintahan yang baik dan inisiatif untuk memperkuat 

lembaga-lembaga.7 

Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, dalam pertemuanSidang 

ke-68 Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 28 September 2013. 

Kalosilmembahas krisis Suriah dan menuduh PBB ikut mengabaikan masyarakat 

Papua Barat dan penderitaan mereka. Kalosis mengatakan bahwa: 

“Sangat jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia di 
Papua Barat adalah kambing hitam politik dari perang dingin yang 
dikorbankan buat memuaskan nafsu untuk sumber daya alam yang 
memiliki negara ini dan sampai hari ini mereka tetap menjadi korban 
pengabaian PBB”.8 

 
Keseriusan tindakan PM Vanuatu dalam membahas kasus tersebut, bukan 

hanya sekedar ingin memprovokasi negara-negara keanggotaan PBB yang datang 

pada saat itu, tetapi Vanuatu menunjukkan dukungannya terhadap isu pelanggaran 

HAM di Papua Barat sejak PM Vanuatu yang pertama, hal ini dinilai Vanuatu 

bukan lagi sekedar membantu karena unsur satu kesatuan ras tetapi juga sudah 

menjadi hak bagi negara-negara sekitar Papua untuk membantu kasus tersebut 

atas dasar kemanusiaan. 

Vanuatu menindaklanjuti kasus Pelanggaran HAM di Papua tersebut pada 

Sidang Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB ke 25 di Jenewa, Swiss pada tanggal 4 

Maret 2014 yang di mana PM Vanuatu, Moana Carcasses Katokai Kalosil 

membawa isu ini untuk dibahas kembali dan menjadi fokus dan tugas PBB untuk 

menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua tersebut. Kalosil berharap dari 

                                                             
7Melanesian Spearhead Group, Programs Division, diakses 
darihttp://www.msgsec.info/index.php/msgsecretariat/programs-division,  (21/04/2016, 16:22 
WIB) 
8Radio Australia, Loc. Cit. 
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Ketua Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yaitu Ban Ki Moon dan para 

delegasi-delegasi agar membuat bentuk nyata untuk membahas kasus yang sedang 

dihadapi Papua sekarang.9 

PM Vanuatu berharap atas statement tersebut agar anggota-anggota yang 

hadir dalam sidang tersebut bisa menyorot kembali dan mendukung usaha 

Vanuatu dalam membantu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di 

Papua. Hal ini agar terciptanya tindakan lebih lanjut dari PBB untuk ditinjau 

kembali kepada Indonesia tentang kasus pelanggaran HAM di Papua. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengapa Vanuatu mengangkat kasus pelanggaran HAM di Papua pada 

Sidang Tingkat Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke 25 ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahuialasan Vanuatu dalam mengangkat kasus pelanggaran 

HAM di Indonesia yaitu Papua Barat dan juga untuk mengetahui apa ada 

kepentingan lain dari Vanuatu terhadap isu tersebut sehingga Vanuatu mendukung 

kasus di Papua khususnya Papua Barat tersebut perlu untuk dibahas dan diangkat 

pada Sidang Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB ke 25. 

 

 

                                                             
9Radio Australia, Loc. Cit. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

 Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya khususnya 

mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dalam mencari referensi tentang 

alasan kepentingan Vanuatu dalam mengangkat kasus pelanggaran HAM di 

Papua Barat. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumber bacaan dan menjadi 

referensi buat peneliti selanjutnya dalam mengangkat kasus pelanggaran 

HAM di Papua Barat yang diangkat oleh Vanuatu pada sidang dewan HAM 

PBBdari sudut pandang yang berbeda agar penelitian selanjutnya lebih 

terarah dan kompleks. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama Jurnal dari Eva Afriana, dengan judul “Kepentingan 

Amerika Serikat Membantu Uganda Memerangi LRA dengan Terlibat Dalam 

Lord’s Resistance Army Disarmament and Nothern Uganda Recovery Act”10, di 

mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa LRA (Lord’s Resistance Army) adalah 

suatu kelompok pemberontak berbasis di Uganda yang memerangi pemerintahan 

Uganda dan telah melakukan pelanggaran HAM di Uganda seperti penculikan, 
                                                             
10Eva Afriana, 2013, Kepentingan Amerika Serikat Membantu Uganda Memerangi LRA Dengan 
Terlibat Dalam Lord’s Resistance Army Disarmament and Nothern Uganda Recovery Act, Jurnal 
Analisis Hubungan Internasional, Vol. 2, No. 2, diakses dari 
http://www.journal.unair.ac.id/kepentingan-amerika-serikat-membantu-uganda-memerangi-lra-
dengan-terlibat-dalam-lord-article-5761-media-131-category-8.html, (30/04/2016,20:30 WIB). 
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penjarahan, pemerkosaan, pembantaian. Awal mulanya LRA melakukan 

penyerangan di daerah Uganda Utara lalu menyebar ke berbagai kawasan di 

Uganda hingga ke Afrika, Kongo, dan Sudan. Berbagai bantuan datang dari 

Amerika sejak tahun 2001 hingga dibuatnya kebijakan Lord’s Resistance Army 

Disarmament and Nothern Uganda Recovery Act. Amerika Serikat ikut terlibat 

dalam upaya mencegah kekerasan yang dilakukan oleh LRA juga menangkap 

pemimpinnya serta melindungi warga sipil dari serangan pemberontak dan ikut 

melindungi masyarakat sipil dengan rancangan strategi yang telah disiapkan. 

Amerika Serikat ikut membantu Uganda dalam kasus tersebut karena atas 

dasar Kemanusiaan. Pelanggaran HAM yang terjadi di Uganda diniliai Amerika 

sangat tidak relevan, Amerika dan juga PBB menindaklanjuti kasus tersebut 

sesuai dengan piagam PBB BAB VII, yaitu dunia internasional melalui DK PBB 

berha melakukan interbensi apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat di suatu 

negara atau kondisi yang terdapat ancaman terhadap perdamaian dan keamanan 

internasional. Melalui konsep kepentingan luar negeri, Amerika Serikat melalukan 

berbagai strategi yang diupayakan untuk kepentingan terhadap aksi pelanggaran 

HAM yang dilakukan oleh LRA. 

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam bentuk usaha dalam 

memelihara kestabilan internasional, menghilangkan kekerasan dan konflik HAM 

sehingga dapat mempererat hubungan diplomatik dengan Uganda demi mencapai 

kemakmuran, perdamaian, dan kerjasama internasional yang termasuk dalam 

kepentingan nasionalnya. Sehingga, tujuan kebijakan luar negeri yaitu 
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mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM mulai disebarkan oleh AS di 

Uganda. 

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada kasus 

Pelanggaran HAM yang terjadi,di mana pada peneliti terdahulu kasus yang terjadi 

karena adanya kelompok pemberontak yang ingin menurunkan dan menjatuhkan 

pemerintahan di Uganda dengan melakukan pemberontakan dan pelanggaran 

HAM sedangkan pada penelitian penulis kasus yang terjadi di Pelanggaran HAM 

di Papua Barat dilakukan oleh aparat Tentara Indonesia atas dasar warga Papua 

yang ingin merdeka dari Indonesia dan ingin menjadi negara sendiri. 

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada 

kasus mengintervensi suatu negara, pada penelitian penulis dijelaskan bahwa 

Vanuatu membantu Papua adalah karena alasan Kemanusiaan, di mana kasus 

pelanggaran HAM di Papua Barat sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. 

Sedangkan pada penelitian terdahulu, dijelaskan bahwa Amerika Serikat 

membantu kasus di Uganda karena alasan Kemanusiaan yang terjadi akibat kasus 

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh LRA. Dalam kebijakan luar negerinya, 

AS mengunnakan strategi smart diplomacy, yang lebih menekankan pada nilai-

nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. 

Penelitian kedua Skripsi dari Bernadete da Costa de Carvalho, dengan 

judul “Kepentingan Timor Leste dalam Kerjasama Pembentukan Komisi 

Persahabatan dan Rekonsiliasi (Comisao de Acolhimento Verdade e 
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Reconciliacao-CAVR) antara Indonesia dan Timor Leste”11, dalam skripsi 

tersebut dijelaskan tentang kekerasan yang terjadi di Timor Leste pada saat 

pemungutan suara pada tanggal 4 September 1999 dan setelah pemungutan suara 

kekerasan yang terjadi di Timor Leste semakin meningkat. Kekerasan tersebut 

dilakukan oleh pasukan militer pro-Indonesia, tentara dan polisi Indonesia. Lalu 

PBB membentuk pasukan untuk mentertibkan kejadian tersebut. 

Kejadian-kejadian di Timor Leste dan pergeseran konteks internasional 

secara bertahap mulai memperlemah posisi Indonesia sepanjang tahun 1990. Lalu 

Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa masyarakat Timor Leste akan 

di tanya apakah masyarakat Timor Leste menerima atau menolak usulan otonomi 

di bawah kekuasaan Indonesia dan Timor Leste memilih untuk menolak 

referendum dan menjadi negara sendiri. 

Peneliti Bernadete da Costa de Carvalho ingin menjelaskan bagaimana 

proses kerjasama Timor Leste dan Indonesia atas kejadian kekerasan dan 

pelanggaran HAM di Timor Leste yang terus berlanjut dan semakin meningkat 

pasca pemilihan umum sampe Timor Leste yang mengumumkan ingin menjadi 

negara sendiri tersebut dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut lewat 

kerjasama pembentukan CAVR antara Indonesia dan Timor Leste pasca 

referendum. 

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus 

penelitian, di mana penulis menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM di 

                                                             
11Bernadete da Costa de Carvalho, 2012, Kepentingan Timor Leste dalam Kerjasama 
Pembentukan Komisi Persahabatan dan Rekonsiliasi (Comisao de Acolhimento Verdade e 
Reconciliacao-CAVR) antara Indonesia dan Timor Leste, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan 
Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 



10 
 

Papua Barat sedangkan peneliti terdahulu menjelaskan tentang kasus pelanggaran 

HAM di Timor Leste. Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu 

terletak pada konteks kasus pelanggaran HAM, di mana kasus pelanggaran HAM 

di Papua Barat dan Timor Leste sama-sama dilakukan oleh TNI Indonesia yang 

bertugas di daerah tersebut dan menyiksa warga bahkan sampai membunuh 

karena di Papua Barat ada gerakan separatis yang ingin Papua Barat merdeka 

sedangkan di Timor Leste ada kelompok anti pro-Indonesia yang menolak 

referendum dan ingin Timor Leste merdeka. 

Penelitian ketiga Skripsi dari Agostinho Moniz dos Santos dengan judul 

“Kepentingan Kuba melalui Bantuan Tenaga Medis di Timor Leste”12, dalam 

skripsi  tersebut menjelaskan tentang kepentingan Kuba dalam usaha membantu 

Timor Leste pasca merdeka untuk memperbaiki struktur kenegaraan Timor Leste, 

bantuan yang diajukan yaitu bantuan tenaga medis dan juga beasiswa belajar bagi 

mahasiswa Timor Leste khususnya jurusan kedokteran karena banyaknya korban 

dari kekejaman pelanggaran HAM yang terjadi dan itu yang menjadi tujuan utama 

Kuba dalam membantu Timor Leste yaitu karena masalah solidaritas 

kemanusiaan. Tetapi dibalik itu semua, Kuba juga mempunyai tujuan lain atas 

intervensi tersebut. Kuba ingin mendapat legitimasi dari negara lain dan juga 

ingin mendapat pengakuan dari negara lain kalau Kuba bisa memberi antuan 

kepada negara yang baru merdeka. Hal inilah yang mendorong Kuba untuk 

berusaha memaksimalkan kerjasama yang dijalin dengan setiap negara melalui 

                                                             
12Agostinho Moniz dos Santos,  2013, Kepentingan Kuba melalui Bantuan Tenaga Medis di Timor 
Leste, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 



11 
 

peningkatan kualitas dan kuantitas para tenaga medisnya dan pelayanan 

maksimum bagi seluruh masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. 

Komisi penerimaan kebenaran dan rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste, 

menyebutkan bahwa salah satu negara yang selalu menyetujui resolusi dewan 

keamanan PBB mengenai Timor Leste berdasarkan hasil voting dari tahun 1975-

1982, Kuba merupakan salah satu negara yang selalu menyetujui resolusi tersebut. 

pengalaman ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung bagi kedua negara untuk 

kembali menjalin hubungan lagi setelah dulu sebelum Timor Leste menjadi 

negara sendiri, Kuba dan Timor Leste mempunyai hubungan baik akibat 

kedekatan antara Fidel Castro dan partai Fretilin yang memiliki ideologi sama dan 

anti kolonialis namun setelah menjadi Timor Leste maka kepentingannya semakin 

menjadi kompleks. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada 

bentuk bantuan di mana bantuan Vanuatu dalam bentuk pengangkatan kasus 

HAM di Papua pada sidang PBB ke 25 sedangkan peneliti terdahulu menjelaskan 

bentuk bantuan Kuba kepada Timor Leste yaitu bantuan tenaga kerja medis dan 

juga beasiswa belajar dibidang kedokteran untuk mahasiswa Timor Leste. 

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus 

tujuan di mana tujuan Vanuatu selalu membantu Papua Barat dalam masalah 

pelanggaran HAM atas dasar kemanusiaan dan ras sedangkan peneliti terdahulu 

menjelaskan tentang Kuba yang membantu Timor Leste dalam tenaga medis atas 

dasar isu kemanusiaan di Timor Leste karena banyaknya pelanggaran HAM yang 

terjadi disaat Timor Leste belum menjadi negara sendiri. 
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Penelitian keempat Skripsi dari Srinilam Iwarezki Astha dengan judul 

“Intervensi Amerika Serikast (AS) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

(HAM) di China”13. Skripsi penelitian terdahulu ini membahas tentang dampak 

yang ditimbulkan dari intervensi AS terhadap hubungan bilateral AS-China dalam 

kasus pelanggaran HAM di Tibet, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. 

Selain itu juga membahas strategi China yang diterapkan dalam mengatasi 

intervensi AS terhadap kasus pelanggaran HAM di Tibet, baik bilateral maupun 

multirateral, serta untuk mengetahui prospek hubungan AS dan China dalam 

Perspektif HAM. 

Hubungan AS dan China tetap diupayakan untuk berjalan sesuai 

kesepakatan yang telah mereka putuskan. Terbukti dengan tetap ada inisiasi dan 

respon positif kedua negara untuk terus melanjutkan pertemuan dan kongres 

khusus yang membahas hubungan kedua negara secara bilateral dengan lebih 

terbuka. Sementara dari segi ekonomi, dalam Strategic Economic Dialogue (SED) 

dan mengalami peningkatan dalam penerapan dan hasil perdagangan antar kedua 

negara, meskipun terjadi defisit di tahun 2008, China memiliki strategi untuk 

menanggapi intervensi tersebut. 

Secara bilateral, China telah mengadakan dialog dan kongres tahunan 

dengan AS sebagai forum pertemuan kenegaraan. Secara multilateral, China terus 

meningkatkan kerja sama demi mendapatkan dukungan internasional. China 

berpatisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan PBB, apalagi dengan hak veto 

yang dimiliki. Disamping itu, China terus melakukan hubungan dagang dengan 
                                                             
13 Srinilam Iwarezki Astha, 2012, Intervensi Amerika Serikat (AS) Terhadap Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM) di China, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 
Hasanuddin. 
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negara-negara berkembang, terutama di Asia untuk menjalin hubungan baik yang 

pada akhirnya dapat diarahkan menjadi pendukung China pada forum-forum 

internasional terutama HAM. 

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus 

penelitian, di mana penulis menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM di 

Papua Barat sedangkan peneliti terdahulu menjelaskan tentang kasus pelanggaran 

HAM di Tibet. Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu terletak 

pada fokus tujuan di mana tujuan Vanuatu selalu membantu Papua Barat dalam 

masalah pelanggaran HAM atas dasar kemanusiaan dan ras sedangkan peneliti 

terdahulu menjelaskan tentang Amerika yang membantu Tibet atas dasar 

kemanusiaan dalam menegakkan kasus pelanggaran yang terjadi di China antara 

gerakan separatis di Tibet dengan pasukan militer China. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

 

NO 

 

JUDUL DAN 

NAMA PENELITI 

 

JENIS 

PENELITIAN DAN 

ALAT ANALISA 

 

HASIL 

1

1. 
Jurnal:  Kepentingan 

Amerika Serikat 
Membantu Uganda 
Memerangi LRA 
Dengan Terlibat 
Dalam Lord’s 

Resistance Army 
Disarmament and 
Nothern Uganda 

Recovery Act 
 

Oleh: Eva Afriana 

Eksplanatif 
Konsep / Teori: 

Foreign Policy, HAM 

Melalui  Lord's Resistance Army 
Disarmament and Northern 
Uganda Recovery Act, AS 
bekerjasama dengan pemerintah 
Uganda  dalam menghadapi 
kelompok teroris LRA dan 
menyelesaikan masalah 
pelanggaran HAM yang telah 
dilakukan. Kebijakan ini kemudian 
menghasilkan resolusi 
komprehensif untuk konflik yang 
trejadi di Uganda Utara dan daerah 
yang terkena dampak. Dalam 
kebijakan tersebut termasuk 
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pemberian berbagai bantuan 
dengan mendukung upaya 
multilateral dan penangkapan Kony 
juga pemimpin LRA lainnya, 
melucuti senjata dan demobilisasi 
para LRA yang masih ada, dan 
melindungi warga sipil.  

2

2. 

Skripsi: Kepentingan 
Timor Leste dalam 

Kerjasama 
Pembentukan 

Komisi Persahabatan 
dan Rekonsiliasi 

(Comisao de 
Acolhimento 

Verdade e 
Reconciliacao-
CAVR) antara 

Indonesia dan Timor 
Leste. 

 
Oleh: Bernadete da 
Costa de Carvalho 

Deskriptif Kualitatif 
Konsep / Teori: 

Politik luar negeri, 
Kepentingan 

Nasional, Pelanggaran 
HAM, Ad Hoc 

Kedua negara menandatangani 
sebuah pernyataan bersama dan 
nota kesepahaman untk mendirikan 
sebuah komisi baik di Indonesia 
maupun di Timor Leste. Komisi 
yang ada di Timor Leste itu di 
namakan CAVR sedangkan di 
Indonesia di namakan KKP. 
Masalah yang akan menyelesaikan 
oleh kedua negara itu adalah 
menyelesaikan masalah asset, 
menyelesaikan masalah Hak Asasi 
Manusia (HAM), menyelesaikan 
status kewarganegaraan. 

3

3. 

Skripsi:Kepentingan 
Kuba melalui 

Bantuan Tenaga 
Medis di Timor 

Leste. 
 

Oleh: Agostinho 
Moniz dos Santos 

Eksplanatif 
Konsep / Teori: 

Bureaucratic 
Incrementalist, 
Kepentingan 

Nasional, Bantuan 
Luar Negeri 

 

Kuba menjadi motor penggerak 
bagi Negara-negara selatan dalam 
perjuangan melawan kolonialisme, 
dengan membantu menyediakan 
layanan pendidikan dan kesehatan 
gratis sebagai usaha awal. 
Dalam hubungannya dengan Timor 
Leste yang sama-sama Negara 
Selatan maka Kuba menggunakan 
modus tersebut untuk bekerjasama 
dan membantu Timor Leste dengan 
model pendidikan dan kesehatan 
ala Kuba yang nantinya akan 
diadopsi oleh Timor Leste. 
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4. 

Skripsi: Intervensi 
Amerika Serikat 
(AS) Terhadap 

Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia 

(HAM) di China 
 

Oleh: Srinilam 
Iwarezki Astha 

Deskriptif Kualitatif 

Konsep / Teori: Hak 
Asasi Manusia 

(HAM), Konsep 
Intervensi, Konflik 

dan Resolusi Konflik, 
Hubungan Bilateral, 
Kepentingan Luar 

Negeri 

Hubungan bilateral antara AS dan 
China pada bidang kebijakan 
ekonomi, keamanan, hubungan luar 
negeri, termasukHAM merupakan 
hubungan yang erat. 
Hubungan bilateral dalam bidang 
ekonomi tetap terus berjalan aktif 
dan mengalami perkembangan. 
Terbukti dengan terus diadakannya 
Startegi cEconomic Dialogue 
(SED). Dalam pertemuan yang 
berlangsung, kedua negara 
bersepakat untuk terus menjalin 
kerja sama dalam menjaga stabilitas 
ekonomi dunia, khususnya ekonomi 
kedua negara. 

4

5. 

Skripsi: Kepentingan 
Vanuatu atas Usulan 

Investigasi Kasus 
Pelanggaran HAM 
di Indonesia (Studi 
Kasus: Pelanggaran 

HAM di Papua 
Barat) 

 
Oleh:Habibie 
Muhammad 

Eksplanatif 

Konsep / Teori: 
Democratic Peace, 
Protracted Social 

Conflict, Kepentingan 
Nasional, Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

Atas dasar persamaan ras yaitu 
Melanesia dan atas dasar 
kemanusiaan akibat pelanggaran 
HAM yang terjadi di Papua Barat, 
Vanuatu mengangkat kasus tersebut 
pada sidang dewan HAM PBB ke 
25 di Jenewa, Swiss. 
Nilai-nilai prinsipil yang bersifat 
universal yaitu HAM adalah salah 
satu upaya Vanuatu untuk 
mengangkat kasus tersebut pada 
forum internasional, dan langkah 
yang dilakukan Indonesia atas 
terhadap kritikan tersebut dengan 
melakukan kerjasama kepada 
Vanuatu dan juga negara-negara 
MSG lainnya dalam pengembangan 
negaranya di kawasan Pasifik 
Selatan. 

 

 

 



16 
 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep dan teori dalam 

mendukung kasus atau permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis 

mengambil Teori Democratic Peace dan Protacted Social Conflict dan Konsep 

Kepentingan Nasional dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

 

1.5.1 Democratic Peace 

Immanuel Kant mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Perpetual 

Peace: A Philosophical Sketch” bahwa pemerintahan yang bersifat republik, 

menaati aturan hukum, memberikan dasar yang baik bagi negara-negara untuk 

mengatasi struktur yang anarki dan untuk mengamankan hubungan perdamaian di 

antara mereka sendiri. Dalam hal ini, Kant percaya bahwa jika semua bangsa di 

dunia adalah republik, maka perang akan berakhir sebab tidak akan ada musuh 

yang memicu perang di antara negara-negara tersebut. Maksudnya adalahjika 

semua negara adalah republik, maka perdamaian dalam perang suatu konflik antar 

negara bisa diredam dengan cara demokrasi yang berdampak baik bagi kedua 

belah pihak. 

Kant percaya bahwa ketiga elemen ini adalah dasar untuk perdamaian 

yang abadi. Demokrasi, Ketergantungan, dan Hukum Internasional dan Organisasi 

adalah hal-hal yang perlu untuk mencapai perdamaian dunia. Hal ini dipercaya 

bahwa demokrasi mencegah perang internasional, ketergantungan ekonomi 

mengurangi perang internasional, dan organisasi internasional menegakkan 

perdamaian dan keamanan internasional. Bagaimanapun, banyak yang 
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mendukung teori perdamaian demokratis ini yang ditekankan pentingnya 

demokrasi. Mereka tidak melihat ketiga elemen tersebut sebagai bagian dari 

perdamaian yang melekat dan karenanya harus diterapkan bersama. 

Kenyataannya, Oneal dan Russett berpendapat, perdamaian yang abadi bukan 

hanya hasil dari demokrasi, tetapi juga produk dari kerjasama perdagangan di 

antara negara-negara dan keanggotaan bersama di organisasi internasional.14 

Kant percaya bahwa konstitusi republik memberikan prospek yang 

menguntungkan bagi konsekuensi yang diinginkan, yaitu perdamaian abadi. 

Alasannnya adalah: jika persetujuan dari warga diperlukan untuk memutuskan 

perang yang harus diselesaikan (dan dalam konstitusi ini tidak dapat tidak terjadi), 

tidak ada yang lebih natural dari mereka yang terhitung harus sangat hati-hati 

seperti permainan yang buruk, keputusan untuk diri mereka sendiri semuannya 

adalah bencana perang. Kontrasnya republikanisme dengan bentuk-bentuk lain 

dari pemerintah, Kant beragumen bahwa disisi lain, dalam konstitusi yang tidak 

republik, dan di mana subjeknya bukan warga negara, deklarasi perang adalah hal 

termudah di dunia untuk membuka keputusan, karena perang tidak memerlukan 

penguasa, yang menjadi pemilik dan bukan dari anggota negara, sedikit 

pengorbanan dari kesenangan di mejanya, pengejaran, rumah negaranya, fungsi 

keadilannya, dan sejenisnya. 

Karena perdamaian dibawah paradigma Kant adalah fungsi dari bentuk 

pemerintahan dari pihak kedua yang berpotensi kepada konflik, implikasi logis 

                                                             
14Munafrizal Manam,The Democratic Peace Theory and Its Problems, Jakarta,Universitas Al 
Azhar Indonesia, diakses dari 
http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/1315/127
8, (22/04/2016, 16:38 WIB) 
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adalah bahwa republikanisme liberal harus disebarkan dan dibuat universal dalam 

rangka untuk mencapai perdamaian abadi antar negara-negara. Sampai negara 

membagi perspektif liberal umum, perang akan diperlukan untuk mencegah 

pemerintah yang otokratis dan kejam dari menindas masyarakat mereka dan dari 

mengancam kebebasan warga negara di negara-negara liberalnya sendiri. 

Pandangan semi-evangelis dari liberalism dapat juga berkontribusi untuk 

memperkuat teori perdamaian demokratis. Rezim otoriter mungkin melihat negara 

liberal sebagai ancaman yang utama karena ideologi ini yang menghargai difusi 

liberalism ke negara lain, yang tentunya mengancam kekuataan otoriter 

pemimpinnya. Negara liberal, di sisi lain, tidak akan merasa terancam dari 

prospek universal dari republik liberal lainnya semenjak mereka memulai berbagi 

bentuk pemerintahan yang sama.15 

Berdasarkan uraian di atas, bisa dijelaskan bahwa Vanuatu mengangkat isu 

pelanggaran HAM di Papua Barat tersebut atas dasar agar penindasan yang 

dilakukan oleh tentara Indonesia kepada warga Papua agar selesai dan Vanuatu 

mengangkat kasus tersebut pada sidang dewan HAM PBB ke 25 agar organisasi 

internasional mengerti dan bertindak atas kasus yang sebenarnya terjadi antara 

Indonesia dengan Papua Barat tersebut. 

Vanuatu merupakan negara kawasan pasifik yang selalu memperjuangkan 

hak-hak Papua Barat agar kasusnya segera terselesaikan, bahkan di Melanesian 

Spearhead Group (MSG) Vanuatu merupakan negara yang selalu terdepan dalam 

                                                             
15 Jeff Pugh, Democratic Peace Theory: A Review and Evaluation, CEMPROC (Center for 
Mediation, Peace, and Resolution of Conflict – International, Inc.), Working Paper Series, April 
2005, Cemprog.org, hal. 2-3. 
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memperjuangkan kasus tersebut agar menjadi fokus kembali di PBB dan 

Indonesia bisa menegakkan nilai HAM yang ada di Papua Barat. 

 

1.5.2 Protracted Social Conflict 

Edward Azar mengemukakan teorinya dalam buku “The Management of 

Protracted Social Conflict: Theory & Cases” bahwa singkatnya, konflik sosial 

yang berkepanjangan terjadi ketika beberapa komunitas tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar kepribadiannya bersama. Selain itu, kondisi awal (peninggalan 

penjajah, kondisi pribumi yang bersejarah, dan watak masyarakat yang beragam) 

berperan penting dalam pembentukan asal usul konflik sosial yang 

berkepanjangan.16 

Pemahaman konflik ini sepenuhnya bertentangan dengan pandangan 

politik yang menganggap konflik sebagai kekuatan perjuangan tak terbantahkan 

yang menyamaratakan semua pelaku yang mencoba membentuk beberapa 

keuntungan komparatif dari pada menentang anggapan yang mengupayakan 

keselamatan bersama, membangun komunitas dan kemakmuran.17 Konflik sosial 

berkepanjangan mempunyai karakteristik yang mendefinisikan dalam empat 

variabel yang berisi: 

a. Communal Context, Azar menunjukkan bahwa yang paling terpenting 

dalam semua faktor yang menjurus pada pembentukan konflik sosial 

yang berkepanjangan (PSC) adalah masyarakat yang dapat 

menggabungkan keberagamannya. Masyarakat multi-komunal, baik 
                                                             
16Azar, E., The Management of Protacted Social Conflict: Theory & Cases, Aldershot, Dartmouth, 
1990, hal. 12. 
17Ibid, hal. 1. 
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yang terbentuk dari kebijakan dibagi-dan-menguasai bekas penjajahan 

ataupun yang melalui persaingan bersejarah, sering mengakibatkan 

satu kelompok yang lebih mendominasi atau berkuasa dibandingkan 

kelompok yang lain, di mana Azar menyatakan bahwa hal ini ditandai 

dengan pemisahan antara Negara dan masyarakat secara keseluruhan. 

Negara biasanya dikuasai oleh kelompok komunal tunggal atau 

gabungan dari beberapa kelompok komunal yang tidak responsif 

terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok lain dalam masyarakat. Azar 

menyarankan bahwa upaya untuk menyelesaikan hal ini ialah dengan 

menegakkan integrasi atau kerjasama „mengahambat proses 

pembangunan negara, menekan tatanan social dan akhirnya 

menimbulkan perpecahan dan konflik sosial yang berlarut-larut.‟18 

b. Human Needs, yang merupakan variable kedua Azar memungkinkan 

kita untuk mempetimbangkan sejauh mana kelompok identitas dapat 

mengakses perkembangan kebutuhan manusia: „Kebutuhan ontologis 

yang paling jelas adalah kelangsungan hidup serta kesejahteraan 

individu dan komunal. Kelangsungan hidup individu atau komunal 

bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam dunia yang 

memiliki kelangkaan fisik, kebutuhuan dasar ini jarang merata atau 

cukup terpenuhi. Sementara satu kelompok individu dapat menikmati 

kepuasan kebutuhannya yang berlimpah, sedang kelompok yang 

lainnya tidak. Keluhan yang disebabkan oleh perampasan kebutuhan 

                                                             
18Ibid. 
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tersebut biasanya diungkapkan secara bersama-sama. Kegagalan 

dalam memperbaiki keluhan oleh otoritas tersebut memupuk konflik 

sosial yang berlarut-larut.19 

“Azar juga mengatakan bahwa kebutuhan untuk berkembang tidak 

perlu dianggap sebagai pokok utama secara fisik dan juga banyak 

kebutuhan material yang belum terpenuhi tersebut mengarah langsung 

ke konflik. Bagaimanapun, kuncinya adalah tingkatan kelompok 

minoritas bisa mengakses pasar atau institusi politik ataupun 

pengakuan exsistensi komunal. Hal ini kemudian menyebabkan kita 

untuk memiliki pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan 

manusia yang mana jika tidak terpenuhi, kemungkinan menjadi 

variabel sebab-akibat yang dimunculkan oleh kekerasan. 

c. Government and States Role, adalah variabel ketiga Azar yang 

memusatkan perhatiannya pada peran Negara dan perannya dalam 

memastikan bahwa semua kelompok yang pada umumnya dibawah 

kekuasaan hokum mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Azar 

mencatat bahwa negara-negara tersebut yang mengalami konflik 

sosial berkepanjangan, kekuatan politik cenderung di dominasi oleh 

satu kelompok identitas yang  menggunakan sumber penghasilannya 

untuk mempertahankan kekuasaan lebih dari yang lainnya. Pada 

gilirannya, untuk meyakinkan kelompok tetap dalam posisi kekuasaan 

yang sama, negara-negara yang dipengaruhi PSC akan sering melihat 

                                                             
19Ibid, hal. 7-8. 
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upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok dominan untuk menolak 

partisipasi dari kelompok minoritas. Azar menyimpulkan dengan 

catatannya bahwa seperti krisis-krisis yang semakin buruk sudah ada 

pada situasi kompetitif atau konflik, mengurangi kemampuan Negara 

untuk memenuhi kebutuhan dasar. Membawa krisis yang berkembang 

lebih lanjut, sehingga jenis rezim dan tingkat legimitasi adalah 

hubungan variabel yang penting antara kebutuhan dan konflik sosial 

yang berkepanjangan.20 

d. International Linkages,  yang  merupakan variabel keempat Azar ini 

menunjukan bahwa peran pemerintah tidak hanya di tingkat negara 

yang membuat kelompok komunal tidak mampu untuk mengakses 

kebutuhan dasar manusia, keamanan atau pengakuan diterapkan, tapi 

sejauh mana kebijakan internal ditentukan oleh hubungan 

internasional. Azar mengkategorikan dua bentuk yang berbeda di 

mana hubungan internasional ini dapat dikategorikan; ketergantungan 

ekonomi dan hubungan klien. Negara-negara yang secara ekonomi 

bergantung pada system ekonomi internasional yang lebih luas, pada 

gilirannya akan melihat otonomi mereka melemah di mana kebijakan 

pembangunan ekonomi merupakan bagian yang ditentukan oleh 

pengaruh luar. Azar menjelaskan lebih lanjut, „Selain itu, seringkali 

penanggungan Negara memperburuk penolakan akan akses masuk 

milik bersama, penyimpangan dari system politik dan ekonomi dalam 

                                                             
20Ibid, hal. 11. 
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negeri dikarenakan penyusunan ulang dari kerjasama antara ibu kota 

internasional, ibu kota Negara dan Negara itu. Untuk hubungan-

hubungan klien, yang mengacu pada pengaturan di mana keamanan 

Negara dijamin dengan imbalan loyalitas bisa sama-sama signifikan 

dengan pemerintahan yang berpotensi terganggu dari tanggung jawab 

utama mereka, 'loyalitas klien dan ketaatan melibatkan beberapa 

manipulasi otonomi dan kemerdekaan, yang menginduksi keadaan 

klien untuk mengejar kedua kebijakan dalam dan luar negeri terputus-

putus, juga sesuatu yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat 

sendiri.21 

Beberapa teori diatas menjelaskan dalam aspek-aspek tersebut bahwa 

konflik sosial berkepanjangan tidak akan selesai jika dari kelompok mayoritas 

sendiri masih bersikap individualis terhadap kelompok minoritas dan melakukan 

kerjasama dengan kelompok mayoritas yang lain agar mendapatkan power dan 

wilayah yang lebih besar. Seperti halnya pada kasus pelanggaran HAM yang 

terjadi di Papua Barat sendiri yang di mana penduduk asli Papua secara perlahan 

diusir dari tanah mereka untuk ditempati oleh para imigran dari pulau lain di 

Indonesia yang mayoritas penduduk di pulau lain tersebut berpindah karena 

mencari lahan pekerjaan baru yang disediakan pemerintah. 

 Penduduk asli dari Papua tidak mendapatkan hak nya untuk bekerja secara 

layak di daerah mereka. Tidak semua penduduk Papua mendapatkan pekerjaan di 

daerahnya karena perbedaan tingkat pendidikan yang menjadikan penduduk 

                                                             
21Ibid 
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imigran lebih unggul dan mendapatkan status yang lebih layak daripada penduduk 

asli Papua. Kasus pelanggaran HAM atas penyiksaan, pembunuhan yang 

dilakukan oleh aparat TNI kepada warga Papua sendiri masih menjadi konflik 

yang berkepanjangan dan terus terjadi. 

 

1.5.3 Kepentingan Nasional 

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan 

memahami perilaku internasional suatu negara. Konsep kepentingan nasional 

merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. 

Kepentingan nasional juga merupakan tujuan utama suatu negara dalam 

mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam membantu negara lain.  

Menurut Morgenthau, arti minimum yang inheren di dalam konsep 

kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (survival). Kemampuan 

minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan 

kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Dalam pengertian yang lebih 

spesifik, negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu 

identitas fisiknya); mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (yaitu identitas 

politiknya); serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan 

sejarahnya (yaitu identitas kulturalnya).22 

Kepentingan nasional adalah esensi dari pilihan yang harus dibuat dalam 

kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional  dapat didefinisikan oleh 

empat tujuan utama, yaitu: 

                                                             
22Mochtar Mas‟oed. 1990,Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LPES, 
hal. 164. 
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Pertama, Power adalah persyaratan utama untuk tujuan yang paling dasar 

dari kebijakan luar negeri, membela diri dan menjaga kemerdekaan nasional dan 

wilayah. Pemikiran realis hubungan internasional yang paling menekankan tujuan 

power. Power adalah kunci untuk menjaga pertahanan yang kuat dan pencegahan 

kredibel. 

Kedua Peace. Dalam arti tertentu, keempat tujuan kepentingan nasional 

akhirnya adalah tentang mencapai perdamaian, institusionalisme internasional 

menekankan pentingnya perdamaian dan mempromosikan dua jenis strategi 

kebijakan luar negeri. Institusionalis internasional melihat kerjasama sebagai 

layak antara negara dan menekankan pentingnya lembaga internasional sebagai 

dasar untuk “kerjasama berkelanjutan”. 

Ketiga Prosperity. Kebijakan luar negeri dimotivasi oleh tujuan prosperity 

memberikan prioritas yang tinggi untuk kepentingan ekonomi nasional. Salah satu 

aliran pemikiran mengenai kepentingan ekonomi secara umum untuk bangsa. 

Pemikiran kedua melihat kebijakan luar negeri Amerika yang didominasi oleh 

melayani kepentingan kapitalisme, seperti perusahaan multinasional. Aliran 

pemikiran ini sering mengakibatkan kebijakan imperialis atau neokolonialis. 

Keempat Principles. Salah satu dari tujuan inti dari kepentingan nasional 

adalah prinsip, di mana prinsip tersebut melibatkan nilai-nilai, ide-ide, dan 

keyakinan. Idealisme demokrasi menekankan prinsip-prinsip yang berakar pada 

sejarah Amerika dan memegang dua prinsip utama tentang kebijakan luar negeri 
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Amerika: “benar” telah dipilih dari “kekuatan” dan dalam jangka panjang, “benar” 

membuat “kekuatan”.23 

Dalam hal ini, atas dasar kemanusiaan Vanuatu menggunakan prinsipnya 

untuk membantu Papua agar masalah pelanggaran HAM tersebut terselesaikan 

dan Vanuatu mengangkat isu tersebut pada sidang dewan HAM PBB agar PBB 

menyoroti kembali isu pelanggaran HAM di Papua yang selama ini terabaikan. 

 

1.5.4 Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak asasi manusia Menurut Teaching Human Right yang diterbitkan oleh 

perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak-hak yang melekat pada setiap 

manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 

Sedangkan menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung 

oleh tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang kodrati. Karena sifatnya 

demikian maka tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabut hak 

asasi setiap manusia.24 

HAM menjadi isu internasional diawali sejak berakhirnya Perang Dunia II, 

yang akhirnya dibentuklah Deklarasi HAM (Declaration of Human Right) dengan 

persetujuan dari PBB tepatnya pada 10 Desember 1948 dan dukungan dari 

organisasi-organisasi internasional antar pemerintah dan non pemerintah.25 Dari 

deklarasi tersebut tujuan utamanya adalah agar memberikan proteksi kebebasan 

                                                             
23Bruce W. Jentleson, Chapter 1: The Strategic Context: Foreign Policy Strategy and The Essence 
of Choice: Chapter Review, diakses dari http://www.wwnorton.com/college/polisci/american-
foreign-policy4/ch/01/review.aspx, (30/04/2016, 16.22 WIB). 
24 Azra Azyumardi, 2005, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani, Jakarta: Tim 
ICCE UIN. 
25 Mochtar Mas‟oed, 1992, Isyu-Isyu Global Masa Kini, Pusat antar universitas-Studi Sosial UGM, 
hal. 230. 
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kepada warga sipil, perlindungan pada kaum minoritas dalam suatu negara, 

pencegahan kepada diskriminasi ras. 

Deklarasi tersebut tidak hanya memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan 

oleh liberalism dan sosialisme, melainkan juga mencerminkan pengalaman 

penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasionalis-nasionalis tahun dua puluh 

sampai empat puluhan. Sementara itu elit nasional bangsa-bangsa yang dijajah 

mempergunakan paham hak asasi, terutama “hak untuk menentukan dirinya 

sendiri”, sebagai senjata ampuh dalam usaha untuk meligitimasikan perjuangan 

mereka untuk mencapai kemerdekaan.26 

Pengertian diatasbisa didefinisikan bahwa masyarakat Papua juga berhak 

memiliki dan mendapatkan HAM sejak mereka lahir dan juga mereka berhak 

bebas untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan selama tidak melanggar 

apa yang diatur dalam hukum di Indonesia, oleh karena itu ketika mereka ingin 

bebas dan merdeka dari Indonesia, hal itu bertentangan dengan sistem yang ada 

pada Indonesia karena pemerintah tidak akan membiarkan Papua untuk keluar 

dari Indonesia dan kenyataannya yang terjadi banyak pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh aparat militer atau TNI kepada warga Papua karena para tentara 

tersebut menilai bahwa orang-orang tersebut tidak patuh dengan hukum yang ada 

tetapi pada kenyataannya mereka sebenarnya ingin bebas untuk melakukan hak 

mereka sebagai manusia dan warga yang baik. 

 

 

                                                             
26 Franz Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 
Jakarta: Gramedia,  hlm. 123. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif 

untuk membuktikan suatu teori dari suatu kasus atau permasalahan yang terjadi. 

Pada kasus ini, penulis ingin membuktikan dengan menggunakan teori 

Democratic Peace, Protracted Social Conflict dan konsep Kepentingan Nasional 

dan Human Right yaitu HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di 

Papua yang telah diangkat sebagai isu internasional oleh Vanuatu pada sidang 

tingkat tinggi dewan HAM PBB ke 25. 

 

1.6.2Level Analisa 

Dalam penelitian ini, unit analisanya adalah negara yaitu alasan Vanuatu 

mengangkat kasus pelanggaran HAM di Papua Baratdan unit eksplanasinya 

adalah negara yaitu kasus pelanggaran HAM di Papua Barat (Provinsi Papua dan 

Papua Barat). Hasil dari kedua unit tersebut, bisa dijelaskan bahwa penelitian ini 

masuk dalam level analisa Korelasionis, karena level analisa dengan level 

eksplanasinya adalah sama yaitu negara. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis menggunakan library research dalam pengumpulan data 

penelitian ini. Maksudnya adalah setiap data yang diperoleh berasal dari buku, 

jurnal online maupun offline, website resmi, situs-situs terpercaya dan surat kabar 

maupun majalah yang terkait dengan penelitian penulis. 
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1.6.4 Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa 

Deduksi, di mana penelitian ini berawal dari sebuah teori yang kemudian 

dibuktikan dengan pencarian fakta dan penelitian. Tanpa suatu teori yang jelas, 

tidak akan bisa dilakukan pengujian dengan sempurna dan banyak waktu akan 

terbuang percuma.27 

 

1.6.5Ruang Lingkup 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian iniadalah di tahun 2010 pada saat ratusan 

masyarakat asli Papua ikut serta dalam unjuk rasa damai di kota-kota di Papua 

menuntut HAM, keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Masyarakat 

asli tersebut mengembalikan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua 

kepada Pemerintah Indonesia karena Undang-undang tersebut tidak pernah 

diimplementasikan oleh negara secara konkret. Lalu,pada tahun 2014kasus 

tersebut diangkat oleh PM Vanuatu Moana Kalosil pada Sidang Dewan HAM 

PBB ke 25 di Jenewa. Diangkatnya kasus tersebut oleh Kalosil karena kasus 

tersebut perlu untuk disorot dan dibahas kembali dan menjadi tugas untuk PBB 

agar menyelesaikan kasus tersebut, karena Kalosil menilai bahwa PBB bisa 

menyelesaikan kasus kemanusiaan di negara-negara yang sedang berkonflik tetapi 

di Papua seakan-akan Indonesia ingin menutupi kejadian tersebut dari dunia luar, 

                                                             
27Mochtar Mas‟oed. 1990, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi,Op. Cit., hal. 
83. 
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padahal kenyataannya kasus tersebut masih terjadi dan semakin meningkat tingkat 

kekerasan yang terjadi. 

1.6.5.2 Batasan Materi 

Batasan Materi dalam penelitian ini adalahpada kasus pelanggaran HAM di 

Papua Barat yang dilakukan oleh Indonesia, lalu diangkatnya kasus pelanggaran 

HAM oleh Vanuatu pada Sidang Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB dan alasan 

Vanuatu mengangkat kasus pelanggaran HAM tersebut. 

 

1.7 Hipotesa 

Kasus pelanggaran HAM di Papua Barat memang menjadi konflik 

berkepanjangan antara warga asli Papua dengan aparat TNI Indonesia dan kasus 

pelanggaran iniselalu ditutup-tutupi oleh Indonesia dari dunia internasional dan 

juga Vanuatu ingin mengangkat kasus tersebut karena Vanuatu melihat bahwa 

kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat tersebut harus segera 

diselesaikan karena semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban atas 

kasus pelanggaran HAM tersebut. 

Vanuatu mempunyai alasan yang jelas atas upaya membantu kasus Papua 

Barat tersebut yaitu atas dasar kepentingan kemanusiaan karena Vanuatu memiliki 

keinginan untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional yang mempunyai 

nilai-nilai prinsipil, salah satunya adalah HAM.Vanuatu memperjuangkan kasus 

tersebut atas dasar kemanusiaan, satu kesatuan ras dan perdamaian secara 

demokratis karena negara-negara besar di dunia selalu membahas dan 
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mengedepankan isu tentang kemanusiaan yang terjadi di suatu negara untuk 

segera ditemukan solusi dalam menyelesaikan kasus tersebut. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 1.3.2.1 Manfaat Akademis 

 1.3.2.2 Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Level Analisa 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

1.6.5 Ruang Lingkup 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

1.6.5.2 Batasan Materi 

1.7 Hipotesa 



32 
 

1.8 Sistematika Penelitian 

BAB II  Dinamika Konflik dan Pelanggaran HAM di Papua Barat 

2.1 Dinamika Konflik 

2.1.1 Communal Context 

2.1.2 Human Needs 

2.1.3 Government and States Role 

2.1.4 International Linkages 

2.2    Pelanggaran HAM di Papua Barat 

BAB III Respon Vanuatu Terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Papua 

Barat 

3.1 Pendekatan Vanuatu ke  Papua Barat 

3.2 Upaya Vanuatu Mengangkat Kasus Pelanggaran HAM di Papua Barat 

Menjadi Kasus Internasional 

3.3 Alasan Vanuatu Mengangkat Kasus Pelanggaran HAM di Papua Barat 

3.4 Dampak dari Diangkatnya Kasus Pelanggaran HAM oleh Vanuatu 

BAB IVPenutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 


