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KATA PENGANTAR 
 

Tiada kata yang patut terucap selain puji dan syukur 

ke hadirat Allah swt atas segala rahmat dan Hidayahnya 

sehingga ananda mahasiswa Prodi Hukum Keluarga semester 

IV kelas A dan B dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat dan 

salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar 

Muhammad saw, sang inspirator utama dalam kehidupan 

manusia hingga akhir zaman yang menjadi pedoman umat 

hingga akhir zaman. 

Terbitnya buku ini adalah inisiasi dari dosen 

pengampu mata kuliah hukum internasional kepada para 

mahasiswa untuk dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang 

menyoroti perkembangan kasus-kasus hukum internasional 

yang terjadi khususnya yang menyita perhatian publik 

internasional. Substansi dari tulisan-tulisan tersebut adalah 

seputar kasus hukum internasional yang terjadi dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun terakhir. Potret penegakan hukum 

internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 

lembaga afiliasinya masih banyak menyimpang sehingga 

menimbulkan ketidakpercayaan publik internasional, 

diperparah lagi dengan ancaman veto dari negara-negara 

adikuasa yang membuat penegakan hukum internasional 

semakin karut marut dan HAM seolah hanya milik negara 

adikuasa semata.. 

Akhirnya, sebagai dosen pengampu mata kuliah 

hukum internasional, saya sampaikan apresiasi dan rasa 

bangga atas terbitnya buku ini. Sekelumit pemikiran yang ada 

dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam 

membentuk sebuah tatanan masyarakat internasional yang 
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beradab. Sukses dan teruslah berkarya wahai ananda 

mahasiswa Fakultas Syariah. 

 
Palopo, 27 Mei 2019 

Dosen Pengampu MK Hukum Internasional, 
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SAMBUTAN 

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat 

Allah swt atas segala nikmat dan karunianyaNya seraya tak 

lupa menghaturkan Shalawat dan Salam kepada junjungan 

Nabi Besar Muhammad saw sebagai suri tauladan manusia 

bagi kehidupan di dunia dan akhirat, Insya Allah. 

Sebagai pimpinan Fakultas Syariah, saya menyambut 

baik prakarsa penerbitkan buku ini yang berjudul: 

HukumInternasional dalam Sorotan Generasi Milenial. 

Fenomena hukum internasional dalam masyarakat memang 

menjadi tema yang menarik untuk dikaji dalam berbagai 

macam pendekatan. Hukum sebagai kaidah sosial dan moral 

seharusnya senantiasa terpatri dalam hati sanubari 

masyarakat untuk terciptanya suatu kondisi tatanan 

masyarakat internasional yang menghormati prinsip HAM dan 

berkeadilan. 

Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada 

dosen pengampu mata kuliah dan ananda para penulis, 

semoga hasil karya ini menambah khazanah referensi bagi 

para pemerhati hukum internasional. 

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Palopo, 27Mei 2019 

Dekan Fakultas Syariah 
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Konflikantara CinadanJepangMengenai Pemilikan Kepulauan 

Senkaku( Diaoyutai) 

 
Alda Lawangan1 

aldalawangan@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

China dan Jepang saling mengklaim kepemilikan kepulauan Sen- 

kaku. Konflik Jepang dan China atas pulau tersebut terjadi karena 

banyaknya sumber cadangan minyak dan gas yang terdapat dalam 

kepulauansenkaku pada pertengahan 1990-an, yangberlanjuthingga kini. 

Hubungan Cina dengan Jepang semakin hari semakin memanas. 

Disamping factor historikal yang menjadi latar belakang rusaknya 

hubungan Cina dengan Jepang, masalah perebutan Kepulauan Senkaku 

menjadi masalah yang masih berlangsung sampai dengan saat ini.Dan 

hingga saat ini Cina dan Jepang masih saling mengklaim tentang 

Kepemilikan Kepulauan Senkaku adalah milik mereka. Kepulauan 

Senkaku yang menjadi objek perebutan antara Cinadan Jepang (juga 

Taiwan) merupakan kepulauan seluas 7 km2 yang terletak pada 175km 

dari utara Pulau Ishigaki (Perfektur Okinawa), Perebutan pulau ini terjadi 

sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga sekarang. Baik Cina maupun 

Jepang sampai saat ini belum menemukan titik terang dalam 

menyelesaikankonflikKepulauanSenkaku. Saatini Cinadan Jepang sudah 

banyak menggambarkan ketegangan akibat Kepulauan Senkaku dan 

terjadi baku hantam di laut Cina pada tahun 1997 antara penjaga pantai 

Jepang dengan Demonstrasi dari Hongkong yang telah membawa dua 

puluhkapaluntukberupayamencapai Kepulauan Senkaku. 

Koreshige Anami, Duta Besar Jepang, pada 5 Januari 2004, 

menyatakan bahwa Pemerintah Jepang telah menegaskan kepemilikan 

 

1Alda Lawangan, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV 

mailto:aldalawangan@gmail.com
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kepulauan Senkaku. Kepulauan Senkaku adalah bagian dari wilayah 

teritorial Jepang dan klaim Cina atas wilayah tersebut dianggap tidak 

berdasar. Pada Maret 2004 beberapa aktivis Cina menancapkan bendera 

Cina di Kepulauan Senkaku, atas perbuatannya, beberapa aktivis ini 

ditangkap dan ditahan oleh tentara Jepang. Demi menjaga hubungan 

bilateral diantara kedua Negara tersebut, pada akhirnya Jepang 

membebaskan dan memulangkan aktivis-aktivis tersebut ke Negara 

asalnya.Tindakan tindakan provokasi ini berlangsung sampai dengan 

tahun 2006. Puncak ketegangan antara Jepang dan Cina ialah saat Jepang 

pada Agustus 2012 lalu menasionalisasi kepulauan tersebut dengan cara 

membeli Kepulauan Senkaku dari pemilik swasta Jepang, tindakan ini 

dianggap sebagai tindakan provokasi bagi Cina. Kemudian dari peristiwa 

tersebut kapal Jepang dan Cina saling baku tembak meriam di air di 

wilayah tersebut. Takjarang pula baik Jepang maupun Cina saling 

menangkap nelayan dari kedua Negara tersebut yang sedang berlayar di 

perairan wilayah senkaku. Kedua menteri luar negeri Negara tersebut 

dalam sidang PBB di New York pada tahun inisempatmengadakan dialog 

mengenai konflik Kepulauan Senkaku, tetapi pada akhirnya tidak 

menemukanhasil. 

 
B. Permasalahan 

Permasalahan tentang kasus ini adalah Mencoba untuk 

menganalisa faktor yang menjadi alasan diperebutkannya Kepulauan 

Senaku oleh Jepang dan Cina. Masalah ini menarik karena perilaku dari 

antara kedua Negara tersebut semakin hari semakin agresif. Dan pula 

konflikantara Cinadan Jepanginimengundangperhatiandunia, terutama 

Amerikadannegara-negaradi Asia. 

 
C. Telaah Hukum 

Faktor yang menjadi alasan diperebutkannya Kepulaun Senkaku 

awalnya karena dari hasil penelitian yang dilakukan UNCAFE menyatakan 
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bahwa dalam pulau senaku terdapat banyak potensi kandungan sumber 

daya alam atau SDA yang sangat melimpah berupa minyak dan gas alam. 

Tidak hanya dalam SDA migas dalam pulau senkaku juga terdapat 

perairan yang kaya akan ikan. Bagi Cina dan Jepang, Kepulaun Senkaku 

sangat memiliki arti yang baik bagi wilayahnya maupun SDA yang 

terkadungdidalamnya. 

Kepulauan Senkaku diperebutkan oleh Cina dengan Jepang 

karena pulau tersebut mempunyai sumber daya alam yang sangat 

melimpah sehingga sangat memiliki arti bagi wilayahnya masing-masing. 

Hal ini yang menyebabkan kerasanya kedua negara tersebut untuk 

mempertahankan dan merebut atau memiliki pulau senaku tersebut. 

Dulunya Kepulauan Senkaku tidak menjadi sorotan di negara-negara 

sekitarnya maupun AS. Kepulauan Senkaku hanyalah seperti pulau yang 

takberpenghunidantidakmemberikankeuntunganapapunbaginegara. 

Ketika sumber daya alam yang terdapat dalam pulau senkaku 

dipublikasikan barulah Cina dan Jepang dan pula Taiwan berlombah- 

lombah untuk mengklaim Kepulauan Senkaku sebagai milik masing- 

masingnegara. Selain sumber daya alam yang melimpah di Kepulauan 

Senkaku, nilai strategis Kepulauan Senkakupun perlu dipertimbangkan. 

Kepulauan Senkaku sangat berpengaruh bagi keuntungan Negara Cina 

dan Jepangkarenaletakgeografisnya. 

Kepulaun Senkaku, hubungan Cina dengan Jepang memang 

sudah konfliktual. Hal inilah yang membuat Jepang tidak ingin Kepulauan 

Senkaku jatuh kedalam kedaulatan Cina. Begitupun dengan Cina juga 

berpaya keras untuk memiliki memasukkan Kepulauan Senkaku kedalam 

daulatnya agar dapat memperkuat legitimasinya akan Taiwan dan 

mengeluarkan kebijakan one Cina Priciple, yangmenyatakan bahwa hanya 

adasatu Cinadiduniaini. 

Sama halnya dengan Cina, Jepang juga menganggap bahwa 

Kepulauan Senkaku dapat dijadikan basis militernya yang melindungi 

Jepangdarisegalamacambahayaterutama Cina. Baik Cinamaupun Jepang 
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sadar betul bahwa Kepulaun Senkaku dapat membawa dampak yang 

besar bagi keduanya. Keduanya dapat memperbesar dan memperkuat 

masing-masing negaranya. Hinggah saat ini Jepang dan Cina masih 

mengklaim tentang kepemilikannya terhadap pulau Senkaku yang begitu 

banyakmenyimpansumberdayaalamdidalamnya. 

Hubungan Cina dan Jepang Semakin hari semakin memanas. 

Disampin faktor hostorikal yang menjadi latar rusaknya hubungan Cina 

dengan Jepang , masalah perebutan Kepulauan Senkaku menjadi masalah 

yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Hingga Cina dan Jepang 

masih saling mengklaim tentang kepemilikan Kepulauan Senkaku ialah 

milikmereka. 

 
D. Kesimpulan 

Perebutan Kepulauan Senkaku oleh Cina dan Jepang sudah jelas. 

Dikarenakan national interest diantara kedua negara tersebut. National 

Interest baik dari segi ekonomi maupun pertahanan. Lokasi Kepulauan 

Senkaku yang strategis dan sumber daya alam yang terkandung di 

Kepulauan Senkaku yang sangat menguntungkan baik bagi Jepang 

maupun Cina. Sejauh konsep kepentingan nasional dalam teori realism 

yang dipakai dalam paper ini cukup dapat menjelaskan mengapa sampai 

terjadikonflikperebutan Pulau Senkakuantara JepangdenganCina. 

Kasus perebutan Kepulaun Senkaku antar Jepang dan Cina ini 

pun telah mengandung perhatian Amerika Serikat. Bahkan Amerika 

Serikat sempat mengeluarkan statement bahwa siap mengakomodasi 

Jepang jika memang cina pada akhirnya akan menyerang Cina. Hal ini 

lazim karena seperti yang kita ketahui hubungan cina dengan AS pun juga 

konfliktual dan selain itu pula Jepang merupakan aliansi AS di kawasan 

Asia Timur. 

Terlepas dari hal tersebut apabila memang jalur diplomasi tidak 

lagi memberikan titik temu bagi penyelesaian kasus ini maka bukan tidak 

mungkin perang dapat terjadi di kawasan ini. Apalagi baik Cina maupun 
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Jepang tidak ada yang mau melonggarkan keinginan untuk memasukkan 

Senkaku ke dalam kedaulatannya.Terutama cina yang mempunyai 

kepentingan yang lebih banyak akan Kepulauan Senkaku ini, sebagaimana 

yang kita ketahui dalam mewujudkan kepentingan Cina terkenal sangat 

agresif. 
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Razzan Ashraf Najjar Perawat Palestina 

yang TewasDitembak Israel 
 

 

 
A. Deskripsi Kasus 

AnandyaIstisa Putri2 

anandyaip@gmail.com 

Razan al-Najjar, 21 tahun, ditembak mati oleh tentara Israel saat 

dia lari menuju pagar perbatasan untuk menolong korban yang terluka di 

Gaza, pada tanggal 1 Juni 2018. Kematian Razzan memicu duka yang 

dalam bukan hanya di Palestina tapi juga di seluruh dunia. Razan 

merupakanseorangperawatyangbekerjasecarasukarelauntuk Palestina. 

Sebagai salah satu anggota Medical Relief Society (PMRS).Rumahnya 

hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat ia kerja. Razzan 

ditembak saat dia sedang lari menuju pagar perbatasan di dekat Khan 

Younis, Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2018. Dia sedang berusaha 

menolong korban yang terluka.Mengenakan baju putih, seragam 

paramedis, "Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan sangat jelas, 

tapi tentara Israel menembak dan dia tertembak di dada," kata seorang 

saksiyangmemintanamanyadirahasiakankepadakantorberita Reuters. 

Saksi lain pun bercerita bahwa Razan awalnya tidak sadar bahwa 

diasudahtertembak. Saatpelurutelahtembuskepunggung, diabarusadar 

dan berkata "Punggungku, punggungku!" kemudian dia jatuh ke 

tanah.Mustafa Barghouti, Presiden PMRS, menjelaskan bahwa Razan 

ditembak di dada, meskipun dia jelas-jelas mengenakan rompi putih 

berlambang bulan sabit dan palang merah, dan lambang PMRS yang 

menandakan bahwa dia bagian tim medis.Razan menjadi sasaran tembak 

para penembak jitu Israel, meski ia jelas-jelas mengenakan jas putih, yang 

menandakan profesinya sebagai paramedis. Dia tertembak peluruh tajam 

sniper Israel yang menembus punggungnya hingga ke jantung. Ia 
 

2Mahasiswa Prodi HK Semester IV 

mailto:anandyaip@gmail.com
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kemudian meninggal dunia dalam hitungan menit. Rasha Abdul-Rahman 

Qdeihsalahseorangparamedis, jugamengatakanbahwasebelumkejadian 

tersebut iamelihat lima kendaraan militer Israel muncul di perbatasan, di 

sisinegrizionis. 

Kemudian, dua tentara mengarahkan senapannya ke arah 

mereka."Saya berteriak pada teman-teman untuk waspada di tengah 

serangan tentaraIsrael. Kami berhasil selamat dan mengevakuasi para 

korban luka," kata dia seperti dikutip dari WAFA. Qdeih juga 

menambahkan, setelah melaksanakan misi mengevakuasi korban luka, 

paramedic kemudian kembali maju. Saat berada 20 meter dekat pagar 

perbatasan, mereka kembali diserang.Akibatnya, Razan terluka parah di 

bagian dada. Paramedis lain, Rami Abu Jazar, terkena pecahan peluru di 

tulang paha dan tangan kirinya. Ibrahim Najjar seorang saksi juga 

mengatakan, saat kejadian Razan berniatmemberikan pertolongan 

pertama kepada seorang lansia yang berada diantara para demonstran 

yang terluka di dekat perbatasan. Perempuan tangguh itu tetap berupaya 

keras, meski matanya sakit bukan kepalang gara-gara semburan gas air 

mata Israel. "Razan mengenakan jas putih, simbol paramedis jelas 

terpampang," kata Najjar. Setelah ditembak, Razan sempat dilarikan ke 

rumah sakit. “Saya membawanya sampai ke ambulans saat itu dia masih 

hidup. “Saya pun menemaninya di dalam ambulans menuju ke rumah 

sakit, beberapa menit sebelum ia meninggal”. Salaheddin Rantisi, direktur 

rumah sakit lapangan tempat Razan dievakuasi, mengatakan bahwa 

korban tiba dalam kondisi kritis. Para dokter memasangkan tabung udara 

melalui trakea untuk membantunya bernapas. Tetapi sayangnya ia 

menderita pendarahan internal dan bukan eksternal, khususnya di daerah 

dada. PeluruitutampaknyamengenaiarteriutamadijantungRazan. 

Lhokseumawe (Antaranews Aceh) - Palang Merah Indonesia 

(PMI) Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, mengutuk keras atas 

penembakan yang dilakukan militer terhadap petugas medis Palestina, 

Razan Al-Najar, saat melakukan misi kemanusian di jalur Gaza. Ketua PMI 
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Kota Lhokseumawe Junaidi Yahya di Lhokseumawe, Senin mengatakan, 

penembakan tersebut sangat tidak bisa ditolerir, apalagi mereka bekerja 

hanya untuk kemanusian dan bukan untuk ikut perang. "Kami mengutuk 

keras atas penembakan yang dilakukan militer terhadap Razan Al-Najar, 

yang merupakan petugas medis yang sedang melakukan tugasnya. Ini 

merupakan salah satu bentuk kejahatan perang dan tidak bisa ditolerir 

lagi,"ujar Junaidi Yahya. Junaidi menambahkan, saat sekarang ini sudah 

123 tenaga medis yang bertugas di Palestina ditembak dan di bom, hal 

tersebut sudah tergolong dalam kejahatan perang, serta telah memenuhi 

unsur pelanggaran HAM berat. PMI Lhokseumawe mendorong agar 

Hukum Humaniter Internasional atau yang disebut sebagai hukum saat 

konflik agar bisa ditegakkan dengan baik, petugas medis yang termasuk 

dalam Palang Merah Internasional ataupun perhimpunan suka rela atau 

relawan harus dihormati dan dilindungi."Konvensi Jenewa I 1949 dalam 

Pasal 24 disebutkan, anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus 

untuk mencariatau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yangluka 

dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan staf yang dipekerjakan 

khusus dalam administrasi kesatuan dan bangunan kesehatan harus 

dihormatidandilindungidalamsegalakeadaan," kata Junaidi Yahya. 

 
B. Permasalahan 

Demonstrasi berdarah di perbatasan Gaza yang menewaskan 

seorang tim medis dari Palestina yakni Razzan Ashraf Najjar perawat 

Palestina yang tewas ditembak Israel. Menggunakan peluru sniper yang 

terjadi pada tanggal 1 Juni 2018 di Gaza dan sampai saat ini Israel 

mengklaim bahwa kejadian tersebut bukan faktor sengaja yang di lakukan 

olehseorangmiliterdari Israel. 

 
C. Telaah Kasus 

Razzan Ashraf Najjar seorang tim medis dari Palestina yang 

mengabdikan dirinya di medan perang untuk menolong dan merawat 
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para korban perang. Razan Ashraf Najjar gugur dalam tugas. Peluru tajam 

yang ditembakkan tentara Israel menembus punggung gadis 21 tahun itu, 

hinggah ke jantungnya, saat dia sedang memberikan pertolongan pertama 

pada korban luka di tengah demonstrasi berdarah di perbatasan Gaza, 

Palestina. Hingga akhir hidup Razan pada Jumat 1 Juni 2018, Razan telah 

membuktikan bahwa ia adalah perawat yang tangguh.Ia itu tak gentar 

bertugas di garis depan. Wajahnya yang cantik dan kinerjanya yang 

cekatan membuat ia bak “malaikat” di tengah situasi penuh gejolak di 

perbatasan Gaza dan Israel Mengenai perlindungan hukum terhadap 

tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik memang sudah diatur 

dalam Konvensi Jenwa pertama tanggal 12 Agustus 1949 Mengenai 

perlindungan hukum terhadap tenaga medis di wilayah konflik memang 

sudah diatur dalam Konvensi Jenwa pertama tanggal 12 Agustus 

1949(“Konvensi Jenwa”), diantaranyadalam Bab IVtentang Anggota Dinas 

Kesehatan. Mengutip penjelasan halaman 7 buku “Ringkasan Konvensi- 

Konvensi Jenwa tanggal 12 Agustus 1949 serta Protokol-Protokol 

Tambahannya” yang diterbitkan oleh Komite Internasional Palang Merah, 

demi kepentingan orang-orang yang cedera, sakit dan korban kapal 

karam, setiap kesatuan medis, baik militer maupun sipil, yang berada 

dibawah kekuasaan pihak yangberwenangharus dilindungi.Adapun pasal 

yang mengatur tentang perlindungan terhadap petugas kesehatan dalam 

medanperangsebagaimana yangdiaturdalam Pasal 11, Pasal 24-27, Pasal 

36, dan Pasal 37 Konvensi Jenwa bahwa petugas kesehatan harus 

dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Israel mengklaim bahwa 

penembakan terhadap Razan Najjar seorang Perawat Palestina itu terjadi 

karna ketidaksengajaan yang dilakukan oleh tentara Israel, ketika 

mengumumkan hasil pemeriksaan militer Israel mengatakaan, bahwa “ 

Sejumlah kecil peluru ditembakkan dalam insiden itu, dan tidak ada 

tembakan yang disengaja atau diarahkan langsung kepada razan”. Sampai 

saat ini kasus penembakan Razan belum ada kepastian ataupun 

penyelesaian atas kasus ini, dari kejadian itu, jelas ada pelanggaran yang 
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dilakukan karena sudah ada ketentuan aturannya dalam Konvensi Jenwa 

bahwa perawat atau paramedis maupun petugas medis yang berada di 

daerah konflik memang tidak boleh ditembak. Aturan tersebut bersifat 

Internasional dan harus dipatuhi oleh seluruh negara di dunia. Saat ini 

(IDF) yakni Israel Defense Forces sedang menyelidiki kematian Razan 

Najjar. 

 
D. Kesimpulan 

Razan al-Najjar, 21 tahun, ditembak mati oleh tentara Israel saat 

dia lari menuju pagar perbatasan untuk menolong korban yang terluka di 

Gaza, pada tanggal 1 Juni 2018.Mustafa Barghouti, Presiden PMRS, 

menjelaskan bahwa Razan ditembak di dada, meskipun dia jelas-jelas 

mengenakan rompi putih berlambang bulan sabit dan palang merah, dan 

lambang PMRS yang menandakan bahwa dia bagian tim medis.Ia 

tertembak peluru tajam sniper Israel menembus punggung hingga ke 

jantung.Iapunkemudianmeninggalduniadalamhitunganmenit. 

Dalam Konvensi Jenwa memang sudah diatur bahwa 

perlindungan hukum terhadap tenaga medis di wilayah konflik harus 

dilindungi sebagaimana sudah diatur dalam Konvensi Jenwa pertama 

tanggal 12 Agustus 1949 (“Konvensi Jenwa”), diantaranya dalam Bab IV 

tentang Anggota Dinas Kesehatan. Mengutip penjelasan halaman 7 buku 

“Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenwa tanggal 12 Agustus 1949 serta 

Protokol-Protokol Tambahannya” yang diterbitkan oleh Komite 

Internasional Palang Merah, demi kepentingan orang-orang yang cedera, 

sakit dan korban kapal karam, setiap kesatuan medis, baik militer maupun 

sipil, yang berada dibawah kekuasaan pihak yang berwenang harus 

dilindungi. 
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Kasus Pembunuhan Jamal Khasoggi 

Langgar Hukum Interasional 
 

 

 
A. DeskripsiKasus 

Elma Sari3 

elmasari124@gmail.com 

Pernyataan tersebut muncul menyusul pernyataan otoritas Turki 

yangmengeluarkan pernyataan resmi terkait lanjutan kasus pembunuhan 

Khashoggidigedungkonsula Saudidi Turki. 

Ankara meyakini Khashoggi telah dicekik sesaat setelah 

memasuki gedung konsulat di Istanbul, kemudian dimutilasi dan 

dimusnahkan."Kejadian ini adalah hal yang mengerikan,"kata Pompeo 

kepada pembawa acara bincang-bincang konservatif Brian Kilmeade, 

Rabu (31/10/2018), seperti dilansir AFP."Pembunuhan Jamal Khashoggi 

di konsulat Saudi di Turki telahmelanggar normahukuman internasional. 

tambahnya. Meski demikian, Pompeo menekankan bahwa Negaranya 

ingin mempertahankan aliansi yang telah berjalan beberapa dekade 

dengan ArabSaudi. 

Dia menolak menyampaikan kritik terhadap Putra Mahkota 

Mohammed bin Salman, yang oleh banyak pihak, telah dianggap 

mengukuhkankekuasaannya. 

Terkait pernyataan otoritas Turki, Pompeo mengatakan bahwa 

AS tidak akan bergantung pada hasil investigasi pihak lain dan akan 

mengembangkan pola fakta secara mandiri berdasarkan informasi yang 

mereka terima. Pompeo sebelumnya mengatakan, AS telah 

mengidentifikasi 21 warga Saudi yang diduga terlibat dan visanya akan 

dicabutatautidakmemenuhisyaratuntukpengajuan di masamendatang. 

Dia juga mengatakan bahwa masih akan ada lebih banyak tindakan di 

masadepanterkaitkasuspembunuhanKhashoggi. 
 

3Elma Sari, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV 

mailto:elmasari124@gmail.com
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Namun, AS tetap akan mengesampingkan langkah besar Seperti 

mengakhiri penjualan senjata ke Arab Saudi, pembeli asing terbesar 

persenjataandariAmerika. 

Khashoggi dilaporkan hilang setelahmemasuki konsulat Saudi di 

Istanbul pada 2 Oktober lalu Otoritas Saudi telah mengakui bahwa 

Khashoggi telah dibunuh di konsulat setelah terlibat pertikaian dengan 

sekelompok pria dan telah menahan 18 orang tersangka yang di yakini 

terlibat dalam kasus pembunuhan jurnalis itu.Sementara pemerintah 

Turki telah mendesak Saudi mengekstradisi 18 tersangka yang ditahan 

dan menyerukan pengungkapan di mana jenazah atau sisa tubuh dari 

Khashoggi. 

 
B. Permasalahan 

Latar Belakang penyebab terjadinya pembunuhan terhadap 

JamalKhasoggi 

 
C. TelaaHHukum 

Kasus Pembunuhan Journalis Jamal Khashoggi dalam Konsulat 

Arab Saudi di Turki30 Oktober 2018 Diperbarui: 30 Oktober 2018 Kasus 

Pembunuhan Journalis Jamal Khashoggi dalam Konsulat Arab Saudi di 

Turki. KhashoggiKe Istanbul Turki.Pada 2 Oktober, Jamal Khashoggi 

seorang warga Saudi dan penduduk tetap AS terbang ke Istanbul dan 

memasuki konsulat Saudi untuk mendapatkan dokumen yang 

memungkinkan untuk bisa melakukan pernikahannya dengan 

tunangannya, HaticeCengiz, secara resmi. Pada jam 1:14 sore waktu 

setempat 2 Oktober 2018, Jamal Kashoggimemasukikonsulat Arab Saudi 

di Istanbuluntukmengurusdokumen-dokumenyangberhubunganuntuk 

pernikahannya. Karena ketentuan konsulat tidak mengizinkan telepon 

seluler dibawa masuk, Khashoggi memberikan dua ponselnya kepada 

tunangannya dan memasuki konsulat, setelah itu dia tidak pernah terlihat 

lagi. 
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Pada saat 11 jam kemudian, tunangannya yang telah menunggu 

di luar konsulat memanggil polisi Turki. Polisi Turki dengan cepat 

melakukan penyelidikan, mereka percaya bahwa Khashoggi mungkin 

telah terbunuh di dalam konsulat.17 hari kemudian, Saudi Press Agency 

merilis sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa Khashoggi telah 

meninggaldalamkonsulatSaudidi Istanbul. 

Jamal Khashoggi adalah salah satu journalis Arab Saudi yang 

paling terkemuka dan komentator politik dari generasinya, yang telah 

berkarirdalambidangnyahampir 30 tahunan. Journalisberumur 59 tahun 

ini, lahir di Medina 1958, Khashoggi dulunya pernah dekat dengan 

lingkaran dalam keluarga kerajaan Saudi, dimana dia mendapatkan 

reputasinya sebagai seorang reformis dengan mendorong batas-batas 

kritismempertanyakankebijakan regional dan domestic Saudi. Khashoggi 

muda belajar journalisme di Indiana University di Amerika Serikat dan 

memulai kariernya sebagai koresponden untuk surat kabar berbahasa 

Arab Saudi Gazette. Dari 1987 hingga 1990, ia dilaporkan sebagai jurnalis 

surat kabar Asharq Al-Awsat yang berbasis di London dan Saudi. Dia juga 

menghabiskan delapan tahun menulis untuk koran pan-Arab Al-Hayat. 

Khashoggi terkenal karena liputannya tentang peristiwa Afghanistan, 

Aljazair, Kuwait danTimur Tengah pada 1990-an. Dia bertemu dan 

mewawancarai Osama bin Laden beberapa kali di pertengahan dekade 

lalu, sebelum Osama bin Laden menjadi pemimpin kelompok al- 

Qaeda.Pada 1999, Khashoggimenjadiwakileditoruntukkoran Arab News 

yang dikelola Arab Saudi, dan tetap dalam posisi itu selama empat tahun. 

Posisiberikutnyasebagaipemimpinredaksikoran Al-Watan hampertidak 

bertahan dua bulan sebelum dia dipecat dari posnya tanpa penjelasan 

pada tahun 2003. Namun, beberapa orang mengisyaratkan ada 

"kesalahan" dari "kebijakan editorial" -nya. Dariseorangjurnaliskemudian 

menjadi penasihat media untuk Pangeran Turki bin Faisal, yang adalah 

mantan kepala Direktorat Intelijen Umum Arab Saudi dan yang menjabat 

sebagaidutabesar Saudiuntuk ASdari 2005 hinggaakhir 2006.Khashoggi 
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diangkat lagi sebagai editor Al-Watanpada tahun 2007, tetapi dipecat lagi 

pada tahun 2010, karena "mendorong batas-batas perdebatan dalam 

masyarakat Saudi" menurut situs pribadinya.Padatahun yang sama, 

Khashoggi ditunjuk sebagai manajer umum channel Al Arab News, yang 

dimiliki oleh Pangeran Alwaleed bin Talal dan dioperasikan dari Manama, 

Bahrain. Saluran/channel ini ditutup hampir satu hari setelahdiluncurkan 

pada Februari 2015, beberapa pihak berspekulasi bahwa hosting dari 

anggotaoposisi Bahrain adalahbagiandarimasalaheditorial yangmenjadi 

masalah besar dengan Bahrain. Khashoggi juga menjabat sebagai 

komentatorpolitik, munculdisejumlahchannelsdari SaudidanArab. 

Setelah Pangeran Mohammad bin Salman (MbS) diangkat 

sebagai Pangeran/Putra Mahkota, suaranya digunakan untuk 

menyuarakan kebijakan Putra Mahkota di dalam negeri, terutama setelah 

janji-janji reformasi diikuti oleh gelombang penangkapan dan penindasan. 

Selama tinggal di Washington DC, Khashoggi berpartisipasi dalam banyak 

kegiatan untuk membela kebebasan dan hak. Dalam peranbarunya 

sebagai penyumbang halaman opini untuk "The Washington Post," 

Khashoggi menjadi lebih vocal tentang kritiknya terhadap MbS, 

menyamakannyadengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalamkolomnya 

pada 21 Mei di "The Washington Post," diamenulis: "Kami diharapkan 

untuk penuh dengan semangat menyambut reformasi sosial dan 

mengobarkan pujian pada putra mahkota samba menghindari 

referensiapa pun kepadaperintisorang-orang Arab yangberanimengatasi 

masalahinibeberapadekadeyanglalu."Kamidimintauntukmeninggalkan 

harapan kebebasan politik, dan untuk tetap diam tentang penangkapan 

dan larangan perjalanan yang berdampak tidak hanya pada parakritikus 

tetapi juga keluarg amereka."Khashoggi juga menyebut MbS "impulsif" 

seperti yang ditampilkan dalam bencana pengunduran diri Perdana 

Menteri Saad Hariri yang dipaksamundurdari Riyadh (setelahkembalike 

Beirut, Hariri menarik kembali pemberitahuannya) keperan Saudi dalam 

perang Yaman. Dia juga menulis bahwa Arab Saudi "tidak mampu untuk 
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melawan Kanada", mengacu pada perselisihan antara kedua Negara atas 

kritikan Kanada tentang hak asasi manusia di Kerajaan. Dalam kolom 

terakhirnya untuk Washington Post, Khashoggi mencela kurangnya 

kebebasan pers di seluruh dunia Arab, mengatakan "pemerintah Arab 

telah diberi kebebasan untuk terus membungkam media pada tingkat 

yang terus makin meningkat".Sejak kematiannya melibatkan Arab Saudi, 

Turkidan AS, dan media telah mengungkapkan informasitentang 

"AgenKhusus," "Pembunuhan," dan "Mutilasi," insiden ini secara alami 

menjadi isu yang sedang tren untuk media internasional. Beberapa 

komentator mengatakan bahwa kematiannya seperti obor yang 

dinyalakan dan langsung menerangi kegelapan politik internasional. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar 

Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 

Oktober 2018. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar 

Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir memberikan pernyataan pers usai 

pertemuan bilateral di kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. 

Pertemuankeduamenteritersebutuntukmembahasisuterorisme, politik, 

keamanan, ekonomi, energi, pariwisatadanperhubungan. 

 
D. Kesimpulan 

Kasus Pembunuhan Journalis Jamal Khashoggi dalam Konsulat 

Arab Saudi di Turki30 Oktober 2018 Diperbarui: 30 Oktober 2018 Kasus 

Jamal Khashoggi dalam Konsulat Arab Saudi di Turki. Khashoggi Ke 

Istanbul Turki. Pada 2 Oktober, Jamal Khashoggiseorangwarga Saudi dan 

penduduk tetap AS terbang ke Istanbul dan memasuki konsulat Saudi 

untuk mendapatkan dokumen yang memungkinkan untuk bisa 

melakukan pernikahannya dengan tunangannya, Hatice Cengiz, secara 

resmi. Pada jam 1:14 sore waktus etempat 2 Oktober 2018, Jamal 

Kashoggi memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus 

dokumen-dokumen yang berhubungan untuk pernikahannya. Karena 

ketentuan konsulat tidak mengizinkan telepon seluler dibawa masuk, 
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Khashoggi memberikan dua ponselnya kepada tunangannya dan 

memasuki konsulat, setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi.11 jam 

kemudian, tunangannya yangtelahmenunggu di luarkonsulatmemanggil 

polisi Turki. Polisi Turki dengan cepat melakukan penyelidikan, mereka 

percaya bahwa Khashoggi mungkin telah terbunuh di dalam konsulat.17 

hari kemudian, Saudi Press Agency merilis sebuah yang mengatakan 

bahwa Khashoggi telah meninggal dalam konsulat Saudi di Istanbul. 

Insiden ini secara alami menjadi isu yang sedang tren untuk media 

internasional. Beberapa komentator mengatakan bahwa kematiannya 

seperti obor yang dinyalakan dan langsung menerangi kegelapan politik 

internasional. 
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SengketaantaraChilidan Bolivia Terkait Statusdan 

Pemanfaatan Perairan Silala 

 
Donna Alfira Niar4 

donnaalfiraniar09@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Sengketa antara Chili dan Bolivia dimulai sejak perang di Pasifik 

yaitu konflik bersenjata pada tahun 1879-1883 antara Chili melawan 

Bolivia dan Peru. Penyebab utama perang adalah perebutan wilayah yang 

kaya Shalpeter di Gurun Atacama. Pada tahun 1866, Bolivia dan Chili 

menandatangani traktat perbatasan, berisi pembagian gurun Atacama 

menjadi 2 wilayah antara Bolivia dan Chili. Kemudian pada tahun 1878, 

Bolivia menyita aset-aset Chili karena Chili tidak membayar pajak 

tambahansehinggaterjadikonflikantara Bolivia Chili. 

Pasca perang, atas kemenangannya Chili berhak atas: Provinsi 

Arica, Tarapaca, dan Tacna (Traktat Ancon 1883); dan seluruh wilayah 

pantai Bolivia (Pakta Perdamaian 1884) sehingga Bolivia menjadi Land- 

Locked. Setelah berakhirnya perang tersebut Chili tetap menyediakan 

akses ke Samudera Pasifik bagi Bolivia melalui jalan raya dan rel kereta api 

serta 2 pelabuhan. Pada tahun 1904 berikutnya, Bolivia Chili 

menandatangani traktat perdamaian, persahabatan, dan perdagangan. 

Setelah lama berlangsungnya perdamaian antara Bolivia Chili, pada bulan 

Maret 2016 lalu Bolivia Chili kembali mengalami sengketa, yaitu Bolivia 

menggugat Chili ke Mahkamah Internasional dengan klaim wilayah 

perairan Silala. Bolivia mengklaim sebagai pemilik mata air Silala dan Chili 

tidak membayar kompensasi atas penggunaan air Silala, sedangkan Chili 
 
 
 

4Donna Alfira Niar, Masiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, 
Semester IV. 

mailto:donnaalfiraniar09@gmail.com
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mengklaim bahwa perairan Silala adalah perairan Internasional yang 

dapatdigunakanmanfaatnyasecarabersama-sama. 

 
B. Permasalahan 

Permasalahan hukum yang mengakibatkan Bolivia menggugat 

Chili ke Mahkamah Internasional yaitu, bahwa pihak Chili yang telah 

menyatakan perairan sungai Silala secara historis dan selama lebih dari 

satu abad telah digunakan untuk tujuan yang berbeda, Chili menggunakan 

perairan dari sungai Silala untuk pasokan tambang dan pemanfaatan 

pribadi terhadap kota-kota bagian Selatan. Chili juga menjelaskan bahwa 

sungai Silala sebagai aliran air internasional tidak pernah diperdebatkan 

oleh Bolivia sampai akhirnya pada tahun 1999, Bolivia mengklaim bahwa 

sungai Silala sebagai sungai eksklusif Bolivia yang letaknya berada di 

perbatasan negara. Maka dari itu Bolivia beranggapan bahwa Chili tidak 

menghormati hak Bolivia di perairan Silala. Dari segi penjelasan tinjauan 

kasus, disini akan dibahas bagaimana kejelasan terkait status serta 

pemanfaatan aliran sungai Silala serta dasar hukum dalam proses 

penyelesaiansengketaantara Bolivia Chili. 

 
C. Telaah Hukum 

Apabila ditinjau dari sejarah antara kedua Negara yang 

bersengketa, awalnya telah terjadi peperangan pasifik dimana 

kemenangan ada di tangan Chili dan kemenangan Chili tersebut 

mengakibatkan Bolivia kehilangan beberapa area dan seluruh wilayah 

pantai (hal ini tercantumdalampaktaperdamaianantara Bolivia Chilipada 

tahun 1884) sehingga Bolivia menjadi Land-Locked atau dengan kata lain 

wilayahinijaditerkuncidaripihakBoliviasejaksaatitu. 

Kemudian ditinjau dari letak sungai Silala yang lebih banyak 

berada di wilayah Chili dibandingkan Bolivia, yaitu dengan panjang total 

sungai Silala sekitar 8,5 km dimana sekitar 3,8 km yang terletak di wilayah 

Bolivia dan 4,7 km di wilayah Chili, maka Bolivia tidak bisa mengklaim hak 
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kepemilikan atas sungai Silala dan dan tidak berhak mengajukan gugatan 

penyalahgunaanperairan Silala terhadap Chili karenasecarateritorial letak 

sungai Silala lebih banyak berada di wilayah Chili, dan juga disini Chili 

mempunyai hak atas aliran sungai Silala yang berasal dari air tanah di 

wilayah Bolivia yang kemudian mengalir melintasi perbatasan di wilayah 

Chili dimana Chili bisa mendapatkan air tambahan dari berbagai mata air 

sebelummencapaisungai Inacaliri(sungaiyangberadadi Chili). 

Dalam proses penyelesaian sengketa antara Bolivia Chili pada 

tahun 2016, terdapat dua dasar hukum yaitu: UNCLOS (United Nations 

Conventoinonthe Lawofthe Sea) dan Pakta Bogota Pasal XXXI. 

UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut juga disebut 

Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. 

Konvensi Hukum Lautinimendefinisikantentanghakdantanggungjawab 

negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman 

untukbisnis, lingkungan, danpengelolaansumberdayaalamlaut. 

Pacta Bogota Pasal XXXI, memberikan dan mengakui semua 

sengketa kepada jurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ). Dalam pasal ini 

dijelaskan bahwa pihak yang bersengketa memberikan dan menyerahkan 

semua persengketaannya kepada ICJ. Di samping itu juga terdapat Pacta 

Bogota Pasal XXXII yang menyatakan bahwa ICJ dapat berwenang bila 

suatu prosedur konsiliasi tidak berhasil mencapai penyelesaian atau jika 

parapihaktidakmenyerahkansengketanyakepadabadanarbitrase. 

Apabila dilihat dari masalah sengketa Bolivia Chili 2016, yaitu 

tidak adanya hak Bolivia yang jelas atas masalah penuntutuannya atau 

yang mengklaim perairan sungai Silala. Maka jika diasumsikan terkait 

perspektif pertimbangan Mahkamah Internasional yang akan datang, 

Bolivia tidak bisa mengklaim kepemilikan sungai Silala sebagai sungai 

eksklusif. Hal ini juga ditinjau dari segi letak teritorialnya yang lebih banyak 

terletak di wilayah Chili, dan ditinjau dari sejarah persengketaan 

peperangan pasifik yang dialami Bolivia Chili yang mengakibatkan 
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lepasnya kekuasaan Bolivia terhadap wilayah lautnya, maka ketika Bolivia 

ingin menggunakan jalur akses ke laut pasifik harus meminta izin terlebih 

dahulu kepada Chili, Mahkamah Internasional tidak akan mengabulkan 

permohonan Boliviaterhadaphakkepemilikanseutuhnyasungai Silala. 

 
D. Kesimpulan 

Sengketa antara Bolivia Chili yang sudah terjadi sejak dulu 

menunjukkan bawha kemenangan berada di pihak Chili yang 

menghasilkan Traktat Ancon 1883 dan Pakta Perdamaian 1884, hingga 

kini Chili lebih mempunyai akses yang lebih besar terkait dengan sengketa 

sungai Silala secara letak teritorialnya. Oleh karena itu, Bolivia tidak 

mempunyai banyak hak untuk menuntut atau pun mengklaim hak 

kepemilikan seutuhnya terhadap sungai Silala yang status 

pemanfaatannyasebagaialiransungaiinternasional yangdapatdigunakan 

manfaatnyasecarabersama-sama. 
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TenagaKerja Indonesia(TKI) Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati Oleh 

Pemerintah Arab Saudi 

 
DianMuhammad Dzulfikar5 

dianmuh.dzulfikar.iainpalopo@gmail.com 
 

A. Deskripsikasus 

Tuti Tursilawati wanita asal Majalengka,Jawa Barat itu dihukum 

atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya.Anehnya, pelaksanaan 

eksekusi mati tersebut tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah 

Indonesia..Tuty Tursilawatidieksekusimati 29 Oktober 2018 di Arab Saudi 

tanpa memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia,pada tanggal 

12 mei 2010 Tuti Tursilawati ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan 

membunuh ayah majikannya warga negara Arab Saudi, atas nama Suud 

Mulhaq Al-Utaibi.Tuti ditangkapseharisetelah kejadianpembunuhanyang 

terjadi tanggal 11 mei 2010.Tuti telah bekerja selama 8 bulan dengan sisa 

gaji tak dibayar 6 bulan.Setelah membunuh korban, Tuti Tursilawati 

kemudian kabur ke Kota Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang 

SR31,500 milikmajikannya. 

Namun dalam perjalanan kabur ke Kota Mekkah, Tuti diperkosa 

oleh 9 orang pemuda Arab Saudi dan mereka mengambil semua barang 

curian tersebut. Pemuda Pemuda itu ditangkap dan dihukum sesuai 

dengan ketentuan hukum Arab Saudi.Sejak ditangkap dan ditahan oleh 

pihak Kepolisian, KJRI Jeddah melalui satgasnya di Thaif, Said Barawwas 

memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian 

dan investigasi lanjutan di Badan Investigasi.Selama proses investigasi Tuti 

Tursilawati mengakui telah membunuh ayah majikan dengan alasan 

sering mendapatkan peecehan seksual. Pada tanggal 4 Februari 2018, 

Pengacara Mazin Kurdi telah menyerahkan Peninjauan Kembali (PK) ke 
 

5 Dian Muhammad Dzulfikar,hukum keluarga,semester IV 

mailto:dianmuh.dzulfikar.iainpalopo@gmail.com
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Mahkamah Jazaiyah di Thaif atas keputusan hukum Had Ghilah yang 

dikuatkanoleh Mahkamah Ulya Riyadh. 

 
B. Permasalahan 

Latar belakang mengapa Arab Saudi tidak memberikan notifikasi 

ke Indonesia terhadapeksekusimati Tuti Tursilawati 

 
C. TelaahKasus 

Tuti Tursilawati menjalani hukuman sekitar tujuh tahun,TKI asal 

Majalengka Tuti Tursilawati menghadapi eksekusi hukuman mati yang 

dijatuhkan kepadanya.Pada senin tanggal 29 pemerintah Arab Saudi 

melakukan eksekusi mati terhadap Tuti dikota Ta’if tanpa memberikan 

notifikasi secara resmi kepada perwakilan pemerintahan Indonesia baik 

pihak KBRI di Riyadh maupun KJRI di jeddah. Tuti terpidana karena kasus 

pembunuhan berencana terhadap majikannya yang terjadi pada 2010.ia 

divonis mati oleh pengadilan di arab saudi pada bulan juni 2011.Peristiwa 

yang sama juga terjadi dalam kasus Zaini Misrin.Tenaga kerja indonesia 

(TKI) asal madura itu di eksekusi pada minggu (18/3/2018) di arab saudi 

tanpapemberitahuanresmi. 

Seharusnya dubes Arab harus memberikan notifikasi kepada 

perwakilan Indonesia tentang kasus yang menimpah Tuti Tursilawati 

seorang TKI yang berasal dari Majalengka yang terkena vonis hukuman 

mati karena telah membunuh ayah majikannya.Arab Saudi harus terbuka 

pada saat terjadi kasus seperti ini apalagi ini kasus vonis hukuman mati 

terhadap warga negara lain,dengan keterbukaan Arab pada saat ada kasus 

yangmenimpahseseorangdarinegaralain,negara yangbersangkutan bisa 

mengetahui kasus yang menimpah warganya dan ini menjadi tugas besar 

duta Arabagarmenjadikedaulatannegaramasing-masing 

Di dalam sistem negara yang berlandaskan hukum yang dianut 

oleh Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 

1945, maka segala sesuatu tindakan baik warga negara maupun seluruh 
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komponen pelaksana dan penyelenggara negara, harus berlandaskan atas 

hukum. Eksekusi mati atau menghilangkan hak hidup orang lain/warga 

negara, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hanya bisa 

dilakukan secara limitatif yaitu dalam rangka melaksanakan sistem dan 

jenis pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana(“KUHP”). 

Mandatory consular notificaton mewajibkan negara-negara yang 

terikat dalam perjanjian untuk memberikan notifikasi jika ada warga 

negara asing yang tersangkut kasus hukum.Perjanjian ini sempat dibahas 

dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri 

Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, di Jakarta, Selasa (23/10) 

siang.Setelah eksekusi mati Tuti Tursilawati, Pemerintah Indonesia telah 

menyampaikan protes kepada Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah 

berharap penyampaian protes tersebut dapat menjadi momentum untuk 

mewujudkan perjanjian mandatory consular notification antara Indonesia 

dan ArabSaudi. 

 
D. Kesimpulan 

Tuti Tursilawati wanita asal Majalengka, Jawa Barat itu dihukum 

atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya.Anehnya,pelaksanaan 

eksekusi mati tersebut tanpa memberi pemberitahuan kepada 

Pemerintah Indonesia.. Tuty Tursilawati Dieksekusi mati 29 Oktober 2018 

di Arab Saudi, tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia. 12 Mei 2010 

Tuti Tursilawati ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan membunuh ayah 

majikannya WN Saudi, Tuti ditangkap sehari setelah peristiwa kejadian 

pembunuhan yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2010.Tuti Tursilawati telah 

bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji tak dibayar 6 bulan ,setelah 

membuuh korban Tuti kemudian kabur ke kota Mekkah dengan 

membawaperhiasandanuangSR 31,500 milikmajikannya. 

Seharusnya dubes Arab harus memberikan notifikasi kepada 

perwakilan Indonesia tentang kasus yang menimpah Tuti Tursilawati 
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seorang TKI yang berasal dari Majalengka yang terkena vonis hukuman 

mati karena telah membunuh ayah majikannya.Arab Saudi harus terbuka 

pada saat terjadi kasus seperti ini apalagi ini kasus vonis hukuman mati 

terhadap warga negara lain,dengan keterbukaan Arab pada saat ada kasus 

yangmenimpahseseorangdarinegaralain,negara yangbersangkutan bisa 

mengetahui kasus yang menimpah warganya dan ini menjadi tugas besar 

duta Arabagarmenjadikedaulatannegaramasing-masing. 
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KrisisRohingyaMyanmardan Bangladesh Tahun 2016 

 
Firda Dewi6 

Firdadewi09@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Serangan bulan Agustus oleh Tentara Pembebasan Rohingya 

Arakan (ARSA) sebuah kelompok militan di Negara bagian Rakhine di 

Myanmar memicu sebuah respon militer yang brutal yang menargetkan 

komunitas Muslim Rohingya yang telah lama dianiaya. Serangan tersebut 

menyebabkan eksodus pengungsi besar-besaran, dengan setidaknya 655 

ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. PBB menyebut operasi 

ini sebagai pembersihan etnis seperti yang“ada di buku”. Pemerintah telah 

sangat membatasi bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut, dan niat baik 

Internasional terhadap Aung San SuuKyi Kanselir Myanmar dan peraih 

Nobel Perdamaian telah berkurang. Pemerintahannya mempertahankan 

sikap kerasnya terhadap Rohingya, dan menolak kesepakatan mengenai 

masalah kemanusiaan. Dalam hal ini, ia mendapat dukungan dari 

masyarakat Myanmar yang memegang teguh gagasan Nasionalis dan 

umat Buddha anti-Rohingya yang disebarluaskan melalui media 

pemerintahdanmediasosial. 

Tekanan dari Dewan Keamanan PBB sangat penting, dan 

pemerintah Barat bergerak menuju sanksi yang ditargetkan, yang 

merupakan sinyal kunci bahwa tindakan semacam itu tidak dapat 

dibiarkan tidak dihukum. Sayangnya, sanksi ini tidak mungkin memiliki 

dampak positif yang signifikan terhadap kebijakan Myanmar. Fokusnya 

adalah hak para pengungsi untuk kembali pulang secara sukarela, aman, 

dan bermartabat. Kenyataannya, bagaimanapun, dan terlepas dari 

kesepakatan pemulangan Bangladesh/Myanmar pada akhir November, 
 

6 Firda Dewi, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Semester IV. 
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para pengungsi tidak akan kembali kecuali jika Myanmar mengembalikan 

keamanan bagi semua masyarakat, memberikan kebebasan bergerak, 

sertaaksesterhadaplayanandanhaklainnya. 

Walau di depan umum pemerintah Bangladesh mencoba 

meyakinkan Myanmar untuk menerima pengungsi kembali, namun 

secara pribadi Bangladesh mengakui keputusasaan dari usaha tersebut. 

Bangladesh kesulitan dalam mengelola lebih dari satu juta Rohingya di 

negaranya, di sepanjang perbatasan Myanmar. Dana internasional untuk 

operasi darurat berbasis sumber daya, akan habis pada bulan Februari. 

Kehadiran para pengungsi juga bisa digunakan untuk memicu konflik 

kelompok atau memperburuk perpecahan politik menjelang pemilu pada 

akhirtahun2018. 

Adajugarisikobagi Myanmar. ARSAbisaberkumpulkembalidan 

meluncurkan serangan lintas-perbatasan, meningkatkan ketegangan 

Muslim-Buddha di negara bagian Rakhine, dan gesekan antara Myanmar 

dan Bangladesh. Setiap serangan di luar Rakhine akan memancing 

ketegangan dan kekerasan yang lebih luas di seluruh negeri. Menyadari 

krisis tersebut, menerapkan rekomendasi Komisi Penasihat KofiAnnan 

untuk Rakhine, dan menolak narasi yang memecah belah, akan 

menempatkan pemerintah Myanmar dan rakyatnya di jalur yang lebih 

baik. 

 
B. Permasalahan 

Secara umum orang berpendapat, krisis Rohingya di Myanmar 

adalah masalah Agama. Tetapi menurut Kepala bidang penelitian pada 

South Asia Democratic Forum, Siegfried O Wolf, krisis ini lebih bersifat 

politis dan Ekonomis. Dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah 

sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan 

tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh 

masyarakat yang mayoritas memeluk agama Budha. Rakhine dikenal 

sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi 
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timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata 

tinggi. 

Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, 

juga tereksploitasi secara Ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh 

Pemerintahpusat, yangdidominasietnis Burma. Dalamkonteksspesialini, 

Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan 

ancamanbagiidentitasmerekasendiri. Inilah penyebabutamaketegangan 

di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata 

antar kedua kelompok, kata Siegfried O Wolf saat diwawancarai oleh 

media Jerman Deutsche Welle(DW). 

Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan 

dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk 

berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika 

kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan 

suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat."Jadi bisa dibilang, 

rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah 

agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis," kata Wolf.Hal 

inidiperburukolehsikappemerintah. 

Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah 

mendukung kelompok Fundamentalis Budha. Umat Budha di dunia 

sendiri mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras di 

Myanmar. Tahun 2014 lalu, Dalai Lama memintaUmat Budha 

menghentikan kekerasan di Myanmar dan Srilanka."Saya menyerukan 

kepada umat Buddha di Myanmar, Srilanka, membayangkan wajah 

Buddhasebelum mereka berbuat kejahatan. Buddha mengajarkan cinta 

dan kasih sayang. Jika Buddha ada di sana, dia akan melindungi muslim 

dari serangan umat Buddha," pesan Dalai Lama.Di dalam negeri Myanmar, 

nyaris tak ada yang membela Muslim Rohingya. Dunia mengutuk 

pemimpin Myanmar Aung San SuuKyi yang diam seribu bahasa soal 

penindasan di Rohingyan. Nasib Muslim Rohingya pun masih jauh dari 

kedamaian. 
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C. Telaah Hukum 

Pada awalnya orang berpendapat bahwa permasalahan yang 

timbul oleh krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah Agama. Akan 

tetapi kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, 

Siegfried OWolfberpendapat bahwapermasalahaninilebihbersifat Politis 

dan Ekonomis. Tindakan keras Militer terhadap orang Rohingya 

mengundang kecaman dari Perserikatan Bangsa Bangsa, sebenarnya 

kasus ini melenggar Hak Asasi Manusia (HAM) Banyakpelanggaran HAM 

yang terjadi di Indonesia seperti kasus Petrus (Penembakan Misterius) 

yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1985 dan juga kasus penganiayaan 

(penganiayaan TKI, penganiayaan anak). Kasus seperti itu termasuk 

pelanggaran HAM karena melanggar beberapa hak seperti hak untuk 

hidup, hak kebebasan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan 

juga beberapa hak asasi pribadi. Di antara semua pelanggaran HAM, saya 

akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi 

sejak lama namun sampai sekarang sepertinya belum ada jalan keluarnya 

dankasusitumasihterjadisampaisekarang. 

Seperti yang diberitakan di beberapa media, etnis Rohingnya 

sendiri berasal dariMyanmardan beragama Muslim. Mereka mengalami 

penindasan dan juga kekerasan di Negara mereka sendiri namun 

sepertinya belum ada tanggapan atau bantuan dari Pemerintah untuk 

menyikapi masalah tersebut. Etnis Muslim Rohingnya tinggal di sebuah 

Negara bagian yang miskin di Myanmar dan akses mereka untuk 

pekerjaan sangatlah sulit karena dibatasi. Penduduk asli dari negara 

bagiantersebut, Rakhine, menganggapbahwaetnissebagaipemeluk Islam 

dari negara lain dan ada kebencian meluas terhadap Rohingya di 

Myanmar. Di sisi lain, Rohingnya menganggap bahwa mereka adalah 

bagian dari Myanmar dan negara tetangga, Bangladesh, sudah tidak bisa 

menampung mereka lagi karena Bangladesh sudah menampung banyak 

etnis Rohingnya. 
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Konflik antara pemerintah dan etnis Rohingnya sendiri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Ada sisi agama namun juga ada ketegangan antar etnis 

dan juga ekonomi mengingat bahwa etnis Rohingnya termasuk salah satu 

etnis yang miskin. Komunitas Rakhine merasa terdiskriminasi secara 

budaya, dieksploitasi secara ekonomi dan terpinggirkan oleh pemerintah 

pusat yang didominasi oleh etnis Burma. Dalam situasi ini, etnis Rohingya, 

oleh orang Rakhine dianggap sebagai pesaing dalam perebutan sumber 

daya, sehingga menimbulkan ketegangan di negara bagian itu yang 

kemudianmemicukonflikdariduakelompoketnistersebut. 

Menurut saya, kasus etnis Rohingnya termasuk salah satu kasus 

pelanggaran HAM karena konflik ini juga melanggar beberapa hak-hak 

mereka. Pertama, kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan. 

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mayoritas penduduk Myanmar beragama 

Budha jadi kaum etnis Rohingnyadisini termasuk kaum minoritas. 

Kebanyakan dari penduduk Myanmar menganggap bahwa etnis 

Rohingnya bukan bagian dari mereka karena etnis Rohingnya memeluk 

agama Islam. Halinimelanggar UUD1945 pasal28Eayat. 

Pertama, kasus Rohingnya juga termasuk pelanggaran hak asasi 

hukumkarenasangatketarabahwamerekatidakmendapat perlindungan 

hukum. Etnis Rohingnyadisini sebagai korban penindasan karena mereka 

tidak dapat hidup dengan layak, mereka terus diusir dari desa mereka, 

bahkan untuk pekerjaan pun dibatasi. Bisa dibilang itu alasan mengapa 

mereka termasuk etnis yang miskin. Jika mereka mendapat perlindungan 

hukum tentunya konflik ini tidak akan terus berkepanjangan.Banyak dari 

etnis Rohingnya yang memilih untuk pergi/kabur ke negara lain untuk 

mendapatkan perlindungan dan hidup yang lebih layak karena mereka 

tidak mendapatkan itu semua di negara mereka sendiri. Yang patut 

disayangkan dari ini semua ialah, sikap pemerintah Myanmar yang 

memilih untuk tidak mengakui Rohingnya sebagai bagian Myanmar dan 

bersikeras bahwa mereka adalah pendatang baru dari subkontinen India, 
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sehingga konstitusi negara itu tidak memasukkan mereka dalam 

kelompokmasyarakatadatyangberhakmendapatkewarganegaran. 

Selain dari pemerintah, tokoh-tokoh penting disana pun 

sepertinya juga tidak ada niat sama sekali untuk membantu etnis 

Rohingnya, salah satunya adalah Sun SuuKyi selaku 

pemimpindefactoMyanmar, beliau memilih untuk tidak melakukan 

apapun untuk konflik Rohingnya. Ini melanggar UUD 1945 pasal 28D ayat 

4dimanasetiaporangberhakatasstatuskewarganegaraan. 

Kedua, anak-anak etnis Rohingnya tidak mendapatkan 

pendidikan yang layak atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama 

sekali dan ini melanggar hak asasi sosial budaya. Dalam kasus ini juga ada 

pelanggaran hak asasi ekonomi karena rumah mereka dibakar dan 

mereka diusir dari rumah mereka dan juga dipaksa untuk tinggal 

dipenampungan, bahkan untuk mencari pekerjaanpun dibatasi oleh 

pemerintah. ASEAN sendiri sepertinya belum mengeluarkan pernyataan 

apapun tentang konflik Rohingnya. Mereka tidak diberi kebebasan untuk 

menyatakan pendapat mereka sehingga mereka hanya bisa menerima 

semua perlakuan pemerintah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Hal ini 

melanggar hak asasi pribadi yaitu menyatakan pendapat sebagaimana 

ditulis di UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi 'setiap orang berhak 

ataskebebasanberserikat, berkumpul, danmenyatakanpendapat.' 

Etnis Rohingnya membutuhkan tempat untuk mereka tinggal 

karena negara mereka sendiri, Myanmar, tidak mau menerima mereka. 

Maka dari itu beberapa negara seperti Bangladesh dan Indonesia mau 

menampung beberapa pengungsi Rohingnya. Memang sebagian besar 

pengungsi Rhingnya memilih untuk lari ke Bangladesh namun karena 

Bangladesh sudah tidak mau menerima pengungsi lagi (sudah banyak), 

Indonesia juga menampung beberapa etnis Rohingnya yang datang ke 

Indonesia. 
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D. Kesimpulan 

Permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingnya bukanlah 

masalah yang akan terselesaikan hanya dalam waktu singkat. Melihat 

histori permasalahan, sudah lama seklaipermalahan ini terjadi dan terlihat 

tidakada jalan keluarnya. Kekerasan yangdialamidandirasakan olehetnis 

Rohingnya seperti kebijakan “Burmanisasi” dan “Budhanisasi” yang 

mengeluarkan dan memarjinalkan warga Muslim Rohingya di tanahnya 

sendiri di Arakan, etnis Rohingya mengalami intoleransi karena mereka 

muslim dan identitas etnis dan ciri-ciri fisik dan bahasa mereka dianggap 

berbeda dengan mainstream, rezim militer Thein Sein yang kini berkuasa 

juga menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar pada Rohingya, 

etnis Rohingya hanya ingin diakui sebagai bagian dari warganegara 

Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan, 

serta kejahatan terhadap kemanusiaan (crimeagainsthumanity) yang 

dialami oleh etnis Rohingya antara lain: pembunuhan massal dan 

sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan, penyitaan tanah dan 

bangunan, kerja paksa dan perbudakan, relokasi secara paksa, dan 

pemerasan. Kekerasan-kekerasan tersebut terjadi tidak hanya pada orang 

dewasa tetapi juga terhadap anak-anak yang tentunya menimbulkan 

dampakpsikisyangnegatifdantraumaberat. 

Keadaanyangterussemakinsulitdantidakadanyakeberpihakan 

terhadap etnis Rohingnya menjadikan etnis Rohingnya dalam situasi yang 

tidak tertolong dan terlumpuhkan. Etnis Rohingya tidak memiliki ‘teman’ 

dan tak terlindungi di dalam maupun di luar negara Myanmar. Negara- 

negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa pun tidak 

berbuat banyak terhadap masalah ini. Negara-negara tersebut terlalu 

percaya kepada Myanmaruntukmengatasidanmenyelesaikankrisisetnis 

Rohingnya ini. Padahal, hukum Internasional telah mengatur terhadap 

kelompokminoritas. Namun, dalampermasalahandankasus yangdialami 

olehetnis Rohingnyainihukum HAMInternasionalsepertitidakberlaku. 
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Permasalahan etnis Rohingnya harus segera diselesaikan dan diberikan 

jalan keluar agar tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa dan keadilan pun 

dapat ditegakan. Beberapa solusi yang dapat diajukan sebagai solusi dari 

permasalahan ini di antarnya: mendesak Pemerintah Myanmar untuk 

menghentikan pembantaian, kekerasan, dan kejahatan lainnya terhadap 

muslim Rohingya serta mengakui etnis Rohingnya sebagai warna Negara 

Myanmar, menjunjung tinggi toleransi, universal, dan keberagaman etnis 

di Negara Myanmar, dan mendesak PBB untuk segera melakukan 

intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya 

pembunuhan baru, kekerasan, kerusakan dan perkosaan demi 

pemeliharaan kedamaian dan keamanan di Myanmar khusunya dan di 

duniapadaumumnya. 
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TerorBom Kembali Terjadi 

di Negara Srilanka 

 
Fatmawati7 

Fatmazaehnal@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Ledakan bom kembali terjadi di Sri Lanka, Paskah di sejumlah 

geraja dan hotel mewah. Minggu (21/4/2019). Sejauh dalam insiden 

pemebomanini telah terjadi 8 rentetan ledakan yangtelahterjdi, dengan 3 

di gereja, 3 ledakan di hotel, 1 di luar kebun binatang, dan satu lagi di 

pinggiran kota Colombo. pada hari dimana pemeboman yang menyerang 

gerejahinggahoteldi Sri Lankayangterjadidiniharitepat waktusetempat. 

Deretan nama-nama gereja dan hotel sebagai target insiden teror 

bom yang telah terjadi ledakan ketika hari Misa Paskah berlangsung yaitu 

Gereja St Anthony di Kochchikade, Gereja Katolik St Sebastian di Negombo, 

Geraja Katoloik Zion Roman di Batticaloa, dan Hotel Kingsbury, Hotel The 

Cinnamon Grand, Hotel Tropical Inn. 

Dalam insiden teror bom di Srilanka telah menelan banyak 

korban, terakhir kabar dari jumlah korban yang telah direvisi oleh aparat 

kepolisian ada 359 korban jiwa yang meninggal dan 500 korban jiwa yang 

luka-lukayangtelahdilarikankerumahsakit. 

Dalamkasusinsidenterorbomyangkembaliterjadi, para wargadi Negara 

Perancis yang dikenal dengan Negara kota mode telah melakukan 

pemadaman di Menara Eiffel ketika memadamkan lampunya untuk 

menghormati korban terror bom di Srilanka sebagai suka cita mereka 

terhadapparakorbanterorbom Srilanka. 
 
 
 

7Fatmawati ,Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, 
Semester IV 
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Kejadian ledakan pemeboman diberbagai lokasi ada 9 warga Negara asing 

dilaporkan menjadi korban ledakan bom serangan besar sejak akhir 

perang saudara 10 tahun lalu. Dalam hal sejauh ini belum ada pihak yang 

mengakubertanggungjawabatasserangantersebut. 

Dan paska sesudah terjadinya teror bom bunuh diri ini Presiden 

Srilanka Maithripala Sirisena baru akan melakukan pertemuan antara 

diplomat asing untuk meminta bantuan internasional sebagai otoritas 

perlawanan, dan Perdana Mentri Srilanka Ranil Wickremesinghe juga 

turut untuk melakukan perlawanan dengan melakukan pertemuan 

darurat. Yang sebagaimana dari hasil pertemuanya itu mereka meminta 

aparat kepolisian untuk melakukan pengaman yang ketat diberbagai 

lokasi. 

Usai diguncang teror bom tersebut, pemerintah Srilanka 

berlakukan situasi darurat serta tutup akses di sejumlah media sosial 

untuk mencegah dan menghentikan penyebaran informasi yang salah 

setelah rentetan bom yang telah terjadi, dan presiden pun menetapkan 

tanggal 23 April sebagai hari berkabung nasional atau memperingati para 

korbanterorbombunuhdiri. Dan Setelahkejadiandimanaterorbompada 

hari itu aparat kepolisian Srilanka mewaspadai teror bom susulan usai 

bompaskah. 

Dan setelah aparat kepolisian mewaspadai teror bom paskah 

Kasus insiden bom di Srilanka ini kembali terjadi lagi di Bioskop, pelaku 

teror ini mengincar bioskop di daerah Colombo, pelaku meletakkan 

bomnya di jok sepeda motor yang terparkir didepan bioskop. Beruntung 

tak ada yangmelintas saat bom meledak sehingga tidak ada yangmenelan 

korban jiwa. Setelah kejadian ini para aparat kepolisian semakin ketat 

melakukanpenjagaankeamanandiberbagailokasidanbahkanmelakukan 

penelusuranuntukpengerebekanparapelakuterorbomtersebut. 

Sumber: AFP, NVC/DHN, CCN, Liputan 6. 
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B. Permasalahan 

Latar belakang terjadinya pemicu suatu insiden teror bom di 

Negara Srilanka 

 
C. Telaah Hukum 

Dilansir dalam penelaah dari tinjauan hukum, terciptanya suatu 

pemicuterjadinyasuatuinsidenteror bom di Negara Srilanka,berawal dari 

adanyasuatudugaanbombunuhdirisaatpelakuterorbomitumelakukan 

suatu antrian teratas disebuah hotel. Dan pemicu utama sehingga 

terjadinyaterorbominididugakarenasebagaipelampiasankekalahanISIS 

di Suriah. Dalam kasus insiden seperti ini dalam hubungan hukum 

internasional dapat kita kaitkan dalam asas hukum internasional yang 

berlaku, yang telah kita ketahui asas hukum internasional yaitu Asas 

Reciprositas yaitu tindakan suatu Negara terhadap negralain dapat dibalas 

dengan setimpal, baik tindakan yang bersifat negative ataupun positif. 

Karena dalam penjelasan asas ini sebagaimana yang telah terjadi dugaan 

ISIS yang melampiaskan kekalahannya di Suriah. Dan Asas kepentingan 

umum, yang sebagaimana asas ini didasarkan pada wewenang Negara 

untuk melindungi dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan 

masyarakat.Dalam hal ini juga Negara dapat menyesuiakan diri dengan 

semua keadaan dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

kepentingan umum,. Seperti halnya dalam keadaan dan peristiwa yang 

terjadi di Negara Srilanka para korban atau pun warga Srilanka harus di 

utamakandengankepentingankeamananmereka. 

Dan dalam kasus insiden ini masuk dalam kasus HAM, karena 

dalam kasus tersebut para korban dirampas hak hidupnya atau sama 

halnya dengan merampas nyawa seseorang dengan secara tak 

berperikemanusiaan dan berperilaku biadab, dan tak sesuai dengan HAM, 

karenayangberhakmengambilseseorangituhanyalahtuhan. 

Dengan kasus insiden teror bom yang kembali terjadi. Dalam 

insiden tersebut ada 8 ledakan yang terjadi diberbagai lokasi, yang 
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tepatnya 3 di geraja (Gereja St Anthony di Kochchikade, Gereja Katolik St 

Sebastiandi Negombo, Gereja Katoloik Zion Romandi Batticaloa), 3 dihotel 

( Hotel Kingsbury, Hotel The Cinnamon Grand, Hotel New Tropical Inn) , 1 

diluar kebun binatang, dan titiknya dipusat kota. Dalam pusat kota pelaku 

teror bom melakukan sebuah ledakan dipinggir rumah Colombo. ketika 

terjadi suatu insiden di berbagaigereja., pada saat teror bomterjadi saat itu 

berlangsung perayaan Misa Paskah digereja., sehingga menewaskan atau 

menelan banyakkorban. 

Kejadian teror bom tersebut dalam suatu ulasan gambar di sosial 

media berbagai gambaran adanya bangunan yang berserakan dengan 

puing-puing dari sisa ledakan teror bom tersebut. Dari sisa banguna itu 

telah berlumuran darah dilantai bangunan dari para korban jiwa teror 

bomitu. 

Dan dalam teror bom Srilanka ini telah menelan korban 359 jiwa 

yang tewas, dan 500 jiwa yang luka-luka. Yang telah derevisi dari setalah 

terjadinyaterorbomitu. 

Dalaminsidenkasusterorbomdi Srilankawarga Negara Perancis 

telah melakukan suatu pemadaman menara Eiffel untuk mengenang atau 

menghormati kepada para korban teror bom di Negara Srilanka sebagai 

suka cita mereka terhadap Negara Srilanka. Yang sebagaiman yang telah 

terjadi, para pelakungnya tidak bertanggung jawab dan tak punya rasa 

kemanusiaan kepada sesama dan melakukan perilaku biadab. yang begitu 

tegamerampas Hakhidupmerekaparawargakorbandariterorbomitu. 

Tetapi pada saat itu Presiden Maithripala Sirisena baru akan menemui 

para Diplomatasingdi Colombosebagaiotoritasperlawananatasmeminta 

bantuan internasional, dan Perdana Mentri Srilanka Ranil 

Wichkremesinghejugaterjunlangsung memanggil Dewan Nasionaluntuk 

menggelarpertemuandarurat. 

Dalam pertemuan Perdana Mentri dan Dewan Nasional itu 

membahas bagaiman penganangan atau solusi dalam insiden teror yang 
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terjadi dinegaranya yaitu Sri Lanka. Dan melakukan pengawasan 

pengamananyangketatdiberbagailokasi. 

Dalam hal semacam insiden teror bom di Srilanka pada Minggu 

kemarin dinilai sebagai aksi kekerasan terburuk dinegara itu sejak 

berakhirnyaperangsaudaraberdarahpadasatudekadelalu. 

Setelah kejadian teror bom itu keamanan di Srilanka diperketat, 

selepas diguncang peristiwa teror bom itu. Dan presiden juga 

mengeluarkan peraturan darurat dengan melarangnya warga Srilanka 

menggunakancadar. 

Setelah peristiwa itu para aparat kepolisian melakukan 

penggerebekan di berbagai lokasi. dan pemerintah juga memberlakukan 

jammalamuntukkeamananuntukmemburuhpelakuyangmencapai 140 

orang ekstremis. Dan setelah melakukan penelusuran diberbagai lokasi 

para aparat kepolisian telah menangkap 2 pelaku yang telah masuk dalam 

daftar pencarian orang yang diduga telibat dalam jejaringan terorisme. 

Yaitu Mohamed Saadik Abdul Haqdan Mohamed Saahid Abdul Haq, yang 

dibekukan di daerah Nawalapitiya, disebelah timur kota Colombo yang 

pusattitikterjadinyainsidenterorbomtersebut. 

Dalam insiden kasus teror bom ini sebagaimana yang berlaku 

para pelaku harus mendapatkan hukuman mati yang diberikan sesuai 

dengan aturan hukum dinegaranya yang berlaku. Atau dapat dilaporkan 

ke ICC (Internasional Criminal Court) yang telah berkedudukan di Den 

Haag. Dan dalam hal ini yang sebagaimana yang telah tertera dalam 

prinsip-prinsip pokok hukum internasional ketika terjadi kasus atau 

kejahatan semacam ini seperti genosida atau kejahatan terorisme atau 

kejahatan pemusnahan ras yang dilihat dari Genocide Connvetion1984 

yang telah berlaku pada tahun 1951, seperti adanya konspirasi untuk 

memusnakan ras orang non-Muslim dengan memusnakan gerejanya 

diberbagailokasiketikaharipaskaataupunmotifkospirasiyanglain. 

Berdasarkan dari keputusan dari Tribun Militer Internasional di 

Nuremberg atau disebut pula peradilan Nuremberg tahun 1946 yang 
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menetapkan kejahatan terhadap perdamaian dunia, terhadap kejahatan 

kemanusian, serta adanya konspirasi untuk melakukan kejahatan- 

kejahatansebagaikejahataninternasional. 

 
D. Kesimpulandan Saran 

1. Kesimpulan 

Dalam suatu pemicu permasalahan pasti ada seluk beluk suatu 

dendam atau ada motif lain / terselubung yang melatar belakangi suatu 

insiden teror bom di Negara Sri Lanka. Dalam insiden- insiden ini ada 

ratusan jiwa menjadi korban kebiadaban pelaku yang terselubung dan tak 

bertanggung jawab, dan ratusan jiwa yang mengalami luka-luka yang 

terjadi pada insiden tersebut. Dan bahkan aparat kepolisian pada saat 

mejalangkan wewenangnya di pinggir rumah Colombo, 3 aparat 

kepolisiantewasdalambertugas. 

Selain itu, justru dalam insiden ini belum ada klaim yang 

bertanggungjawablansungatasserangan mematikantersebut. 

Tetapi dalam insiden ini para aparat tertinggi yaitu itu Presiden 

Maithripala Sirisenapadasaatitubaruakan menemuipara Diplomatasing 

di Colombo sebagai otoritas perlawanan atas meminta bantuan 

internasional, dan Perdana Mentri Sri Lanka Ranil Wichkremesinghe juga 

ikut serta terjun langsung memanggil Dewan Nasional untuk menggelar 

pertemuan darurat, untuk melakukan penanganan dalam masalah teror 

bomyangterjadidinegaranya. 

Dan dalam hal semacam insiden teror bom di Sri Lanka pada 

Minggukemarindinilaisebagaiaksikekerasanterburukdinegaraitusejak 

berakhirnya perang saudara berdarah pada satu dekade lalu. Karena 

dianggapsangatanarkiskarenabegitubanyakkorbanjiwayangdi rampas 

nyawanyabegitubiadab. 

Dalam hal semacam ini justru ada banyak konspirasi didalamnya 

sehingga para pelaku lancar melakukan serangan teror bomnya tersebut. 



39  

Para pelaku kejahatan terorisme harus dihukum mati sesuai hukum yang 

berlakudi Negara Srilanka. 
 

2. Saran 

Dalam penangan semacam kasus seperti ini harus melakukan 

penanganan atau pengamanan yang ketat. Agar pelaku dalam teror bom 

ini tidak terjadi lagi. Dan Presiden Sri Lanka harus melakukan gerakan anti 

sipasi atau gerakan anti terorisme atas teror bom tersebut. Agar tidak 

mengacam atau tidak menewaskan ratusan jiwa lagi. Dan dalam tindakan 

hukumyangberlaku dihukummatiparapelakuteror bom tersebutsesuai 

aturanhukumdinegaraasalanyayaitu Hukumdi Negara Srilanka. 
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SengketaDiplomatik Indonesia-Brasil Soal Ekseskusi Mati 

 
Firman8 

firman17.iainpalopo@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Brasil mengajukan protes kepada Indonesia karena warga Brasil 

terancam eksekusi mati di Indonesia, Brasil berharap hukum positif di 

Indonesia tidak diintervensi oleh negara manapun. Presiden Brasil 

menundasecara tiba-tiba penyerahansuratmandat Dubes RI yangsaatitu 

berada di istana kepresidenan surat mandat Dubes RI untuk Brasil. 

Akhirnya Indonesia menarik pulang Dubes (Toto Riyanto) ke Jakarta 

jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati, karena itu adalah 

kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita, “kata Jokowi di Istana 

Merdeka, Selasa(24?02?15) 

Wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah 

Indonesia akan memperlakukan sikap berbeda terhadap Brasil dan 

Australia. Indonesia akan mengurangi impor bahan baku dan mengurangi 

pembelians senjata Brasil. Brasil dan Australia sempat menarik Dubesnya 

dari Jakarta setelah warganya ditembak mati dalam gelombang ekseskusi 

pertama bulan Januari. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

Indonesia saat ini menjadi salah satu jalur utama perdagangan obat bius. 

Hal itu disampaikan Troels Vester koordinator lembaga PBB untuk 

kejahatan narkoba, UNODC (United Nations Office on Drugs dan Crime ) 

dalam wawancara dengan DW. Troels Vester memperkirakan, saat ini ada 

sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta pengguna narkoba di Indonesia. Narkoba 

yang paling banyak digunakan adalah jenis Amphetamine type stimulant 

(ATS) yang di Indonesia sering disebut sabu-sabu. Obat bius 

diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang 
 

8Firman, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV 
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terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi. Indonesia 

punya populasi muda yang besar dan sekarang menjadi pasar narkoba 

yang besar juga. Dalam wawancara dengan DW Troeles Vester 

selanjutnya mengatakan, sindikat obat bius ini bekerja sangat rapih dari 

beberapa negara. Mereka memanfaatkan pengawasan pembatasan yang 

lemah di Indonesia, karena banyak kapal yang bisa beroperasi melewati 

lauttanpapengawasan. 

Kejaksaan Agung R.I telah memenuhi janjinya untuk 

mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba. Minggu (18/1) dini hari, 

enam terpidana mati yang grasinya telah ditolak oleh presiden itu harus 

meregang nyawa di hadapan regu tembak dari Brimob. Lima orang 

terpidana dieksekusi di Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap dan 

seoranglagidieksekusidi Boyolali, Jawa Tengah. Darienamterpidanamati 

tersebut seorang diantaranya adalah WNI dan lima lainnya 

berkewarganegaraan asing yang berasal dari Brasil, Belanda, Nigeria dan 

Malawi. Menurut Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, eksekusi terhadap terpidana 

mati kasus narkoba adalah bukti sikap tegas Pemerintah terhadap pelaku 

kejahatan narkoba. Saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat 

narkoba dan kejahatan narkoba masuk dalam kejahatan luar biasa 

(extraordinarycrime). 

Eksekusi mati tahap berikutnya akan dilaksanakan dalam waktu 

dekat ini dengan sepuluh terpidana mati yang sebagian besar adalah 

terpidana mati kasus narkoba. Eksekusi mati terhadap terpidana narkoba 

bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, sebelumnya sudah dilakukan 

pada era kepemimpinan Presiden SBY. Hanya saja, yang menjadi 

fenomenal adalah di era kepemimpinan Presiden Jokowi eksekusi mati 

dilakukan terhadap enam terpidana mati sekaligus dalam waktu yang 

bersamaan dan akan menyusul eksekusi terhadap terpidana mati yang 

lain. Jaksa agung menegaskan bahwa eksekusi mati terhadap terpidana 

mati kasus narkoba akan dilanjutkan dengan mengeksekusi para 
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terpidanayangpermohonan grasinyatelahditolakoleh Presiden. Masih 58 

oranglagimenunggugiliranuntukdieksekusidihadapanregutembak. 

Tindakan tegas Presiden R.I Joko Widodo menolak permohonan 

grasi para terpidana mati dan melanjutkannya pada tahapan eksekusi, 

memantik reaksi keras dari negara-negara asing, khususnya dari 

pemimpin negara yang warga negaranya akan dihukum mati. Warga 

negara asing yang akan segera dieksekusi mati berdasarkan Keputusan 

Presiden tentang penolakan grasi adalah: Myuran Sukumaran (Australia), 

Andrew Chan (Australia), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe 

Nowolise (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria), Serge Areski Atlaoui 

(Prancis), Raheem Agbaje Salami (Spanyol), Mary Jane Fiesta Veloso 

(Philipina), dan Martin Anderson(Ghana). 

Presiden Brasil, Dilma Rousseff bereaksi keras atas eksekusi mati 

warga negaranya di Indonesia. Setelah sebelumnya Presiden Roussef 

menarik duta besar Brasil untuk Indonesia pasca eksekusi mati terhadap 

Marco Archer bulan Januari lalu, kini presiden Dilma kembali bersikap 

keras dengan menolak menerima surat-surat kepercayaan dari Presiden 

R.I untuk menempatkan Duta Besar Indonesia di Brasil. Penolakan ini 

menunjukkan betapa presiden Brasil itu sangat marah terhadap sikap 

Indonesia. Menurut Dilma Rousseff, alasan penolakan surat-surat 

kepercayaan diplomatik tersebut dilakukan untuk meningkatkan skrining 

terhadap pejabat-pejabat perwakilan Indonesia sehubungan dengan 

rencana eksekusi terhadap Rodrigo Gularte, seorang warga negara Brasil 

yang menyelundupkan enam kilogram kokain melalui papan surfing pada 

tahun2004. 

Reaksi yang paling ‘lebay’ datang dari tetangga sebelah selatan 

Indonesia yaitu Australia. Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar 

Negeri Julia Bishop melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan 

rencana eksekusi mati terhadap warga negaranya mulai dari rayuan, 

intimidasi melalui media, ancaman boikot kunjungan pariwisata ke Bali, 

hingga mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan kepada 
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Indonesia selama ini khususnya ketika terjadi bencana tsunami di Aceh 

tahun 2004. Sebagaipemimpin negara, adalah wajar jika Presiden Brasil 

Dilma Rousseff dan Perdana Menteri Tony Abbott berupaya untuk 

membatalkan eksekusi mati terhadap warga negaranya. Namun cara 

yangditempuh oleh kedua negara itu harus dilakukan secara diplomatik 

dan tidak bolehmengintervensi urusan dalam negeri Indonesia apalagi 

dalamhalpenegakanhukum. 

Sebagai negara berdaulat, kedudukan Indonesia sama dengan 

negara-negaralainnyadiduniatakterkecuali Brasildan Australia. Tindakan 

Presiden Dilma dan PM Tony jelas merupakan intervensi asing yang 

menyinggung harga diri bangsa Indonesia. Makna intervensi dalam 

hubungan internasional adalah suatu negara mencampuri urusan negara 

lain dalam bidang apapun termasuk penegakan hukum. Berdasarkan 

konsideransi dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970, 

terdapat tujuh asas yang harus ditegakkan dalam praktik hukum 

internasional antara lain: (1) asas persamaan kedaulatan negara; (2) asas 

persamaan hak menentukan nasib sendiri dan (3) Setiap negara tidak 

bolehmelakukanintervensidalamurusannegaralain. 

Eksekusi mati terpidana narkoba bukalah sebuah kebahagiaan, 

tetapi keprihatinan. Berat memang untuk melakukannya, namun 

genderangperangterhadapsegala bentukpenyalahgunaan narkobaharus 

terus ditabuh. Generasi muda Indonesia terlalu berharga untuk dirusak 

oleh sindikat narkoba. Tindakan tegas Pemerintah untuk melanjutkan 

tahapan eksekusi mati kasus narkoba patut diapresiasi dan sekaligus 

menjadi peringatan bagi warga negara asing untuk tidak membawa 

narkoba ke Indonesia. Pelaksanaan eksekusi mati itu adalah kewenangan 

Pemerintah Indonesia dan negara asing harus menghormati kedaulatan 

Indonesia dengan tidak melakukan intervensi apapun bentuknya. 

Bercerminlah PM Abbot dan Presiden Dilma untuk dapat melihat 

bagaimana perangai warga negaramu di negeri kami. ‘Buruk rupa cermin 

dibelah’itulahkalimatyangpantasuntukmuwahaituandannyonya. 
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B. Permasalahan 

Latar belakang Bagaimana prosedur hukum kepada pengedar 

narkobayangberkewarganegaraanasing? 

 
C. Telaan Kasus 

Narkoba sudah mejadi persoalan serius ditanah air persoalan 

narkoba menjadi salah satu persoalan serius yang harus diatasi salah satu 

langkahnya adalah dengan menindak serius para bandar narkoba yang 

berkewarganegaraan asing dan Indonesia perlu memperketat keamanan 

jalur perairan laut karena sebagaimana realita yang sering kita jumpai 

sekarang itu bahwa narkoba mudah masuk ke Indonesai melalui jalur 

laut.Jadi kita betul-betul memperkuat keamanan kita khususnya melalui 

jalur laut maupun lewat jalur darat dan presiden jokowi widodo sudah 

meminta jajaran penegak hukum diindonesia bertindak tegas dengan 

menembak bagi pengedar narkoba namun langkah ini selain melanggar 

HAM juga dinilai tidak akan efektif dalam mengatasi masalah narkoba di 

Indonesia dan sekarang polri,BNN(Badan Narkotika Nasional) betul-betul 

menegaskan apabila seorang WNA yang mengedar narkoba di Indonesia 

ditembakmatilangsungapabilaadaperlawanan. 

 
D. Kesimpulan 

Karena sekarang anak bangsa Indonesia banyak sekali menyalah 

gunakan narkotika terutama dikalangan remaja dan narkoba yang paling 

banyak digunakan adalah jenis Amphetamine Type Stimulants (ATS) yang 

di Indonesia sering disebut “sabu-sabu” dan Indonesia ini termasuk salah 

satu negara pusat perdagangan narkoba menurut Perserikatan Bangsa- 

Bangsa (PBB),Indonesia saat ini menjadi salah satu jalur utama 

perdaganganobatbius.Halitudisampaikan Troels Vesterdan Ttoels Vester 

memperkirakan juga saat ini ada sekitar 3,7 sampai 4,7 narkoba di 

Indonesiadan kita harus terus memberi pemahaman pada negara lain 

tentang hukum yang berlaku di Indonesia,karena hukum positf yang 
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berlaku di Indonesia tidak diintrervensi oleh negara manapun karena 

hukuman mati masih menjadi bagian dari hukum positif yang ada di 

Indonesia,jadikitatidakakanlelahuntukmenjelaskankepadadunia. 
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Serangan Amerikake Suriah 
 

 

 
A. DeskripsiKasus 

Harry Inka Pratama9 

pratamaharry39@gmail.com 

Serangan aliansi pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis di 

luncurkan pada 13 April 2018 ke tiga target termasuk dua fasilitas yang 

dicurigai sebagai tempat untuk mengembangkan senjata kimia di wilayah 

Suriah. Publik domestik dan Komunitas internasional. Banyak juga yang 

mendukungseranganpasukanaliansitersebut, mungkintidaksedikityang 

menolak serangan tersebut dengan dalih yang bervariasi. Bahkan juga 

yang mengaitkan dengan pertarungan antara sunni dan syiah.Yang 

pastinya serangan ini bukanlah pertama kali dilakukan ke wilayah 

berdaulat Suriah, sebelumnya pernah juga dilakukan pada 2017. 

Pasukan aliansi menghindari serangan tersebut untuk 

menghukum negara Suriah yang dianggap telah melakukan pelanggaran 

hukum internasional secara terus-menerus, dan memberikan peringatan 

agar Rezim Assadharus berhenti menggunakan senjata yang dilarangnya 

oleh The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). 

Situasi ini akan bertambah runyamapabila pasukan aliansimengulanglagi 

seranganuntukkesekiankalinya. 

Konflik Suriah bisa saja dilkaukan dengan pendekatan hubungan 

internasional, dan dengan hukum internasional. Meskipun keduanya bisa 

disiplin dengan ilmu tersebut, namun tulisan ini lebih ke hukum 

internasional.Dalam perspektif hubungan internasional, serangan ke 

wilayah Suriah mewakili warisan lama perang dingin dan menjadikan 

lahan subur bagiproxy war. Sumber utama konflik tersebutberasal dari 

perseteruan dalam negeri yang sangat rumit dari 4 (empat) pihak yaitu 

 

9 Harry Inka Pratama,Mahasiswa Hukum Keluarga,semester IV 
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Rezim Assad, Kurdi, ISIS, dan para pemberontak. Masing-masingdidukung 

oleh negara asing termasuk negara besar dan negara tetangga kecuali 

ISIS.Sumbu utama konflik adalah sikap represif Pemerintah Suriah 

terhadap para demonstran pada 2011 sebagai rentetan dari Arab 

Springyang menimbulkan perlawanan yang konsisten dari para 

demonstran atau oposan untuk menggulingkan Rezim Assad.Perebutan 

kekuasaan di Suriah memasuki babak baru ketika Rezim Assad diduga 

kuat menggunakan gas kimia sarin terhadap penduduk sipil sehingga 

menimbulkan kegeraman dari para penduduk negeri dan komunitas 

internasional. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada 

semua pihak untuk menahan diri dan menghindari setiap tindakan yang 

hanya akan memperburuk situasi di Suriah. Seruan itu disampaikan 

setelah Amerika Serikat, Prancis, danInggris melancarkan serangan ke 

Suriah untuk merespons serangan senjata kimia ke Kota Douma, Suriah, 

pada7 April2018. 

Serangan Amerika Serikat dan sekutunya pada Jumat, 13 April 

2018, itu telah mendesak Guterres menunda rencana perjalannya ke Arab 

Saudi. Operasi militer ini terkait dengan penggunaan senjata kimia oleh 

pasukan militer Presiden Suriah Bashar al-Assad terhadap warga sipil 

Suriah. Operasimilitertersebutmenewaskanlebihdari 60 orang. 

B. Permasalahan 

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya meluncurkan ke Suriah 

pada jum’at, 13 April 2018, waktu Amerika. Serangan itu ditujukan 

Presiden Donald Trump untuk menghukum Presiden Suriah Bashar al – 

Assad, yang diduga kuat dalam penyerangan senjata kimia di Kota Douma 

pada 7 April lalu. Penyerangan di Douma tersebut menewaskan lebih dari 

40 orang. Dia meyakinkan bahwa serangan Amerika Serikat dan sekutu- 

sekutunya ini akan secara tepat menghancurkan tempat produksi, 

penyebaran, dan penggunaan senjata – senjata kimia di Suriah, yang 

menjadifokuskepentingankeamanannasional Amerika Serika. 
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C. TelaahHukum 

Amerika, Inggris dan Prancis mengatakan serangan militer 

terhadap sarana penyimpanan dan penelitian senjata kimia Suriahsahdan 

beralasan. Inggris, Perancis, dan Amerika bertindak bukan sebagai 

pembalasan, bukan sebagai penghukuman, bukan sebagai pameran 

kekuatan simbolis, tetapi dia bertindak untuk mencegah penggunaan 

senjata kimia di masa depan dan menuntut pertanggungjawaban rezim 

Suriah atas kekejamannya terhadap kemanusiaan. Dubes Haley 

mengatakan Amerika yakin serangan ini telah melumpuhkan program 

senjata kimia Suriah. Penggunaan senjata kimia itu adalah hal yang 

menjijikkan. Penderitaan yang disebabkan oleh senjata ini yang 

mengerikan. Jadi pentingbagisemuanegaramengambil sikap yangsejalan 

dengan hukum internasional dan piagam PBB. Dia juga mendesak Dewan 

Keamanan PBB menyetujui pembentukan sebuah permintaan agar bisa 

mengidentifikasi para pelaku penyerangan senjata kimia di Suriah.Rusia 

sebelumnya pada pekan ini telahmemveto proposal Amerika Serikat yang 

ingin membentuk tim panel atasdugaan terjadinya serangansenjata 

kimiadi Douma, sebuahkotayangmasihdikuasaipemberontakSuriah. 

Pada pertemuan darurat DK PBB yang diupayakan oleh Rusia, 

ketiga kekuatan itu membantah tuduhan Moskow bahwa mereka telah 

melanggar hukum inetrenasional dan peraturan Piagam PBB. Pemerintah 

Suriah berulang kali menyangkal telah menggunakan senjata kimia 

terhadap penduduknya. Kata pemerintah Suriah, serangan 7 April 

terhadap Douma, dekat Damaskusdilakukan oleh teroris denganbantuan 

badan intelijen asing. Dubes Haley mengatakan Amerika yakin ini telah 

melumpuhkan program senjata kimia Suriah. Perwakilan Moskow 

mengatakan ketiga kekuatan itu bertindak sebelum mengijinkan misi 

pencarian fakta oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW 

melakukanpenyelidikan. 

Inspektur tiba di Damaskus pada Sabtu, mereka berada disana 

untuk menentukan apakah dan jenis serangan kimia apa yang terjadi, 
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tetapi tidak menuduh pihak manapun. Amerika di dukung Inggris dan 

Prancis menggempur sejumlah target Suriah pada Sabtu waktu setempat 

setelah ketiga Negara itu menuduh Suriah melakukan serangan dengan 

bom kimia ke Douma. “serangan itu mengakibatkan 70 orang tewas 

danpuluhanlainnyaluka-luka”. 

 
D. Kesimpulan 

Serangan aliansi pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis 

diluncurkan pada 13 April 2018 ke tiga target termasuk dua fasilitas yang 

dicurigai sebagai tempat untuk mengembangkan senjata kimia di wilayah 

Suriah. Publik domestik dan komunitas internasional terbelah dalam 

menyikapi serangan tersebut.Pasukan aliansi menghindariserangan 

tersebut untuk menghukum Suriah yang dianggap melakukan 

pelanggaran hukum internasional secara terus-menerus, dan memberikan 

peringatan agar Rezim Assadharus berhenti menggunakan senjata yang 

dilarangnya oleh The OrganizationfortheProhibitionof Chemical Weapons 

(OPCW). Situasi akan bertambah runyam apabila pasukan aliansi 

mengulanglagiseranganuntukkesekiankalinya. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada 

semua pihak untuk menahan diri dan menghindari setiap tindakan yang 

hanya akan memperburuk situasi di Suriah. Seruan itu disampaikan 

setelah Amerika Serikat, Prancis, danInggris melancarkan serangan ke 

Suriah untuk merespons serangan senjata kimia ke Kota Douma, Suriah, 

pada7 April2018. 

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya meluncurkan ke Suriah 

pada jum’at, 13 April 2018, waktu Amerika. Serangan itu ditujukan 

Presiden Donald Trump untuk menghukum Presiden Suriah Bashar al – 

Assad, yang diduga kuat dalam penyerangan senjata kimia di Kota Douma 

pada 7 April lalu. Penyerangan di Douma tersebut menewaskan lebih dari 

40 orang. Dia meyakinkan bahwa serangan Amerika Serikat dan sekutu- 

sekutunya ini akan secara tepat menghancurkan tempat produksi, 
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penyebaran, dan penggunaan senjata – senjata kimia di Suriah, yang 

menjadifokuskepentingankeamanannasional Amerika Serika. 
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Tumpahan Minyakdi PerbatasanIndonesia-Singapura 

 
Haryanti10 

haryanti28.iainpalopo@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Pada tahun 2015 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan 

peristiwa tumpahan minyak yang menggenangi wilayah perairan 

Indonesia di sebelah barat daya, tepatnya perbatasan Indonesia dengan 

Singapura di wilayah Selat Malaka tepatnya di perairan sekitar laut timur 

Pedra Branca, sebuahpulauterpencil yangmerupakantitik paling timur di 

Singapura. Tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyar mouk dari Libya 

dengan kapal MV Sinar Kapuas yang merupakan milik pemerintah 

Singapura,dari peristiwa tabrakan kapal tersebu tmenyebabkan robeknya 

lambungkapal Alyar mouk yang sedang dalam perjalanan menuju Beijing 

danmenumpahkanminyakbertipe Madura Crude Oil. 

Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah sebesar 4.500 

ton minyak mentah. Akibat dari Tabrakan ini, tumpahan minyak yang 

disebabkanolehkapaltersebutmencemarilaut.Dari tumpahanminyakitu 

tak hanya mencemari perairan Singapura, namun Indonesia pun 

mendapat imbas dari peristiwa tersebut. Pulau Bintan yang merupakan 

salah satu pulau terluas Indonesia yang berbatasan dengan Singapura, 

terkena rembetan dari minyak tersebut di sebelah utara pulau. 

PulauBintan itu sendiri adalah salah satu pulau yang paling terancam, 

pasalnyalokasikecelakaanhanya 18,6 mildaripulauBintan. Dariperistiwa 

tumpahan minyak dikhawatirkan akan menimbulkan efek rusaknya 

ekosistem laut yang berada di sekitar pulau Bintan. Tumpahan minyak ini 

di khawatirkan akan menimbulkan efek rusaknya ekosistem laut yang 

berada di sekitar pulau Bintan. Tumpahan minyak ini menunjukan 
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pengaruh yang negative sekaligus sangat penting terhadap lingkungan 

pesisir dan perairan laut terutama melalui kontak langsung dengan 

organismeperairan. 

 
B. Permasalahan 

Latar belakangbagaimana ketentuan hokum internasional dalam 

pencemaranlautyangdiakibatkanolehtumpahnyaminyakdarikapal 

 
C. TelaanHukum 

Pencemaranlautmerupakansalahsatumasalahlingkunganyang 

dihadapi saat ini dan sering kali diakibatkan oleh aktivitas dan kegiatan 

manusia. Sebagian besar pencemaran laut itu disebabkan oleh. 

Pencemaran laut yang bersumber dari tupahan minyak dapat bersumber 

dari tangki kapal yang disebabkan tabrakan kapal Sehingga pencemaran 

lingkungan laut. Ini mendapatkanperhatiandarilingkup regional, nasional, 

maupun internasional. Perhatian ini diberikan karena dampak dari 

pencemaran laut yang dapat mempengaruhi ekosistem kelestarian 

lingkungan serta sumber daya alam yang berada di laut bagi kepentingan 

regional maupun nasional baik negara maupun masyarakat. Sehingga 

dalam hal ini selayaknya setiap Negara harus melakukan kerja sama baik 

kerjasamaregionalmaupunglobal. 

Menurut Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH) UUno 32 tahun2009 pasal1 ayat(2) upayasistematisdanterpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegahterjadinyapencemaranatau kerusakanlingkunganhidup yang, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum. Akibat dari kejadian ini, maka banyak biota laut yang akan mati, 

bahkan tumpahan minyak tersebut juga bisa meracuni burung-burung 

lautdanbiasanyatumpahan minyakbisamenjebakburungsehinggatidak 

mampu terbang. Tidak hanya itu, menganggu terumbu karang dan ikan 

pun akan mati akibat kekurangan oksigen terlarut dalam air karena 
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adanya lapisan minyak di permukaan air.Tumpahan minyak merupakan 

salah satu bentuk pencemaran lintas batas pada umumnya melalui 

laut.,Ikan yang tinggal disekitaran akan akan berpindah ketempat lain. 

Adapun Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan 

pencegahan guna menghindari terjadiny apencemaran lingkungan 

lautlintas batas. Diperlukan adanya prinsip pertanggung jawaban ,Prinsip 

ini adalah bagaimana suatu Negara perlu bertanggung jawab apabila 

terjadi pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas. Dalam kasus 

Tumpahan minyak ini, pemilik kapal tangki mempunyai kewajiban untuk 

mengganti rugi terhadap kerusakan pencemaran yang disebabkan oleh 

kapalyangmenumpahkanminyaktersebut. 

Menurut pasal 1 ayat 4 konvensi hukum laut 1982 yaitu Polusi 

lingkungan laut berarti pengenalan oleh manusia secara langsung atau 

tidak langsung, zat atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk 

esruaries, yang menghasilkan atau kemungkinan akan mengakibatkan 

efek buruk seperti kerusakan pada sumber daya kehidupan dan 

kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia , halangan terhadap 

kegiatan laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan sah lainnya 

darilaut, penurunankualitasuntukpenggunaanlautdanatauarmenitis. 

Maka pencemaran laut dapat diartikan sebagai masuk atau 

dimasukkannya zat, dan energi kedalam lingkungan laut termasuk muara 

olehkegiatan manusia, yangmengakibatkan rusaknyasumberdaya hayati 

dan kehidupan di laut, mengancam kesehatan manusia, mengganggu 

kegiatan-kegiatan laut. Dengan demikian, pencemaran laut dapat diartikan 

sebagai bentuk marine environmental damage dalam arti adanya 

pengerusakan, gangguan dan perubahan yang menyebabkan lingkungan 

lauttakberfungsidenganbaik. 

Negara pemilik kapal harus memberikan ganti rugi terhadap 

Negara yang menjadi korban pencemaran laut yang disini adalah 

Indonesia. Dalam Hukum Laut Internasional pasal 235 tentang 

tanggungjawab dan kewajiban ganti rugi, Negara-negara bertanggung- 
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jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional. Mereka 

harus memilkul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional. 

Dari peraturan tersebut jelaslah bahwa disini Negara sebagai korban dari 

tabrakan kapal berhak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan biaya 

pelestarianlautmenuruthukumInternasional 

 
D. Kesimpulan 

Pada tahun 2015 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan 

peristiwa tumpahan minyak yang menggenangi wilayah perairan 

Indonesia di sebelah bara tdaya, tepatnya perbatasan Indonesia dengan 

Singapura di wilayah Selat Malaka. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di 

perairan sekitar 11 mil laut timur Pedra Branca, sebuah pulau terpencil 

yang merupakan titik paling timur di Singapura. Tabrakan yang terjadi 

antara kapal MT Alyar mouk dari Libya dengan kapal MV Simnar Kapuas 

yang merupakan milik pemerintah Singapura. Dari peristiwa tabrakan 

tersebutmenyebabkanrobeknyalambungkapal Alyarmouk yang sedang 

dalam perjalanan menuju Beijing dan menumpahkan minyak bertipe 

Madura Crude Oil. Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah 

sebesar4.500 tonminyakmentah. 

Seperti yang tertera di dalam hukum Internasional, bahwa 

perlindungan terhadap pencemaran laut yang terjadi merupakan 

kewajibanseluruh Negarabukanhanyanegarayangmemilikikepemilikan 

akan laut tersebut. Jadi ketika ada kasus yang menimpa lingkungan laut 

seperti kasus diatas maka yang harus bertanggungjawab adalah negara 

yang terkait atau yang melakukan tabrakan kapal sesuai dengan tertera 

dalamHukumInternasionaltentangHukumLaut. 

Di dalam kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia 

berhak untuk meminta ganti rugiakibat tercemarnya laut di wilayah pulau 

Bintan.Tumpahandariminyak 

itu banyak biota laut yang akan mati,bahkan tumpahan minyak tersebut 

bisa juga meracuni burung-burung laut dan bisa juga menjebak burung- 
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burung laut sehingga tidak mampu terbang. Tidak hanya itu, menganggu 

terumbu karang dan ikan pun akan mati akibat kekurangan oksigen 

terlarut dalam air karena adanya lapisan minyak di permukaan air. 

Mengenai kerugian kapal tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang 

Perdagangan. Dimana tabrakan tersebut harus ditanggung secara 

seimbangolehpemilikkapalsesuaidenganjumlahkerugian. 



56  

Tragedi Penembakan 
Kaum Muslimdi SelandiaBaru 

 
Isra Purnomo Aji11 

Israpurnomo6@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Serangan teror terhadap dua masjid terjadi di Selandia Baru, 

Jumat 15 Maret 2019 pagi waktu Indonesia. Sebanyak 49 orang 

dikabarkan tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan yang 

berlangsung selama beberapa menit itu. Insiden ini terjadi di masjid 

Linwood Avenue dan Masjid An-noor di DeansAvenue. Kedua masjid itu 

berada di wilayah Christchurch. Melansir New ZealandHerald, jumlah 

korban terluka dalam kejadian itu mencapai 48 orang. Pelaku sempat 

menyiarkanlangsungserangantersebutdi Facebookselama 17menit. 

Kepolisian Australia yang turut terlibat dalam penyelidikan kasus 

ini sudah mengindentifikasi pelaku sebagai Brenton Tarrant, pria kulit 

putih kelahiran Australia dan berusia 28 tahun. Serangan ini membuat 

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern kaget. Ia menyebut 

tindakan ini merupakan serangan teroris dan belum pernah terjadi 

sebelumnya di Selandia Baru. Seorang saksi bernama Len Peneha 

mengatakan, dia sempat melihat seorang berpakaian hitam memasuki 

salah satu masjid. Sesaat kemudian terdengar suara tembakan dan orang 

berhamburankeluarmasjid. 

Serangan Terencana Terhadap Imigran Serangan Jumat siang ini 

adalah serangan terencana. Pelaku yang terdiri dari tiga pria dan seorang 

perempuan ini diketahui tak terdaftar dalam daftar pengawasan 

pemerintah Selandia Baru. 
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Meski begitu, tindakan mereka sudah direncanakan dengan 

matang. Beberapa saat setelah serangan, polisi berhasilmenangkap pelaku 

dan mendapati keempatnya merupakan kelahiran Australia. Pun sama 

dengan Selandia Baru, mereka juga tak masuk daftar pengawasan 

Australia. 

 
B. Permasalahan 

Dari kasus penembakan yang terjadi di Selandia Baru pada hari 

jumat di kedua masjid di kota Chirstcruch yaitu masjid Lindwood Avenue 

dan masjid An-Noor di Deans Avenue telah menewaskan 49 korban jiwa 

akibat teror tersebut dan juga puluhan jiwa yang terluka. dari kasus 

penembakan yangterjadi di duga karena adanya motif balas dendam yang 

di lakukan oleh seorang pria yang berasal dari kebangsaan Australia, selain 

itu motif penembakan ini juga di duga karena adanya motifanisi dari 

penembakanyangdilakukanpadatahun 2011. 

Hingga saat ini pihak kepolisian belum mengatahui mengapa 

motif yang di lakukan oleh pelaku harus mengenai kedua motif tersebut. 

Tetapi saat ini perdana mentri Selandia Baru telah memberikan fonis 

hukumanseumurhidupterhadappelakupenembakanyangmenewaskan 

pulahan jiwa dan melukai ratusan orang lainnya. dari kejadian tersebut 

mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi masyarakat Selandia 

Baru. Aksipenembakaninidilakukanoleh 4 orang, terdiridari 3 oranglaki- 

lakidan1 orangperempuan. 

Selain motif belas dendam kejadian ini juga di duga karena 

adanya motif terorisme yang dilakukan secara mengenaskan dan tidak 

bermoral. Kejadian ini juga mengakibatkan adanya perhatian dari seluruh 

dunia. Dari kasus ini banyaknya perhatian yang di lakukan oleh kepala 

Negara yang ada di dunia, khususnya Indonesia Jokowi, presiden jokowi 

mengatakan turut belasungkawa atas terjadinya kasus penembakan yang 

terjadi di Selandia Baru, selain presiden jokowi ucapan bela sungkawa juga 
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berasal dari presiden Turki Erdogan yang mengutuk aksi penembakan 

yangdilakukantersebut. 

 
C. Tinjauan Hukum 

Identitas pelaku penemakan Selandia Baru adalah Brenton 

Tarrant yangberasal dari kelahiran Australia dan berusia 28 tahun. Diduga 

menjadi pelaku penembakan di dua masjid pada tanggal 15 maret 2019 

tepatpadaharijumat, yaitudi masjid Linwood Avenue danmasjid An-Noor 

di Deans Avenue. Kedua masjid tersebut berada diwilayah Christchurch di 

Selandia BaruDia dihukum 21 tahun penjara oleh pengadilan Norwegia 

danmerupakanhukumanmaksimalyangdibolehkandi Negaratersebut. 

Brandon Tarrant sempat menyiarkan video live penembakannya 

di media sosial pelaku ( Facebook ) yang berdurasi 17 menit, setelah aksi 

penembakan yang dilakukan oleh pelaku, pelaku langsung melarikan diri 

dari tempat penembakan yang di lakukan oleh pelaku. Hal ini memicu 

terjadi korban jiwa sebanyak 49 orang yang tewas dalam kejadian 

penembakan tersebut dan korban luka sebanyak puluhan orang yang 

dilakukanoleh BrendonTarrant. 

Kejadian ini juga menyangkut spekulasi salah satu game yang 

popular di kalangan remaja yaitu Player Unknown’s Battelgrounds atau 

biasa di sebut PBUG, sempat diangakat sebagai salah satu penyebab faktor 

tragedi penembakan pada hari Jumat di kedua masjid tersebut di 

Christchurch, Selandia Baru. Aksi yang dilakukan oleh Brandon Tarrant 

ternyata tidak sendiri ada empat ( 4 ) tersangka lainnya yang dimana 

mereka semua adalah kelahiran Australia, dari tragedi penambakan 

massaltersebutdianataranya 3pelakulaki-lakidan 1 pelakuperempuan. 

Langkah ini diambil Perdana Mentri Jacinda Ardern sebagai 

upaya untuk memeriksa seluruh peristiwa yang mengarah pada serangan 

itu, bukan respon terhadapnya. Topik yang juga akan diselidiki termasuk 

aksesibilitas senjata semi-otomatis, peran media sosial serta lembaga 

intelijen dan keamanan, Menurut PM Ardern pihak terkait menyambut 
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baik komisi khusus ini, namun mengingatkan fokusnya adalah 

memastikansekiranyaseranganitubisadicegah. 

 
D. Kesimpulandan Saran 

1. Kesimpulan 

Dari pernyataan diatas bahwasanya pelaku yang melakukan 

penembakan pada hari Jumat tanggal 15 maret 2019 berjumlah empat 

orangyangdimana laki-laki berjumlah tigaorangdan seorangperempuan. 

Ada dua lokasi penembakan tersebut yaitu di masjid Linwood Avenue dan 

masjid An-Noordi Deans Avenuedikota Christchurchdi Selandia Baru Salah 

satu pelaku yang melakukan penembakan di Selandia Baru beranama 

Brandon Terrent. Tersangka secara terang- terangan mempublikasikan 

aksinyasecara livedisocialmediaatau Facebook. 

Brandon Terrent jugaterinspirasi dari seorang pelaku pembantai 

yang bernama Andres Behring Breivik di Norwegia pada tahun 2011 yang 

dimana kejadian tersebut menelan korban jiwa sebanyak 77 orang 

Norwegia, pelaku juga mengakui terjadinya aksi yang dia lakukan karena 

ingin membalas dendam atas kematian seorang gadis berusia 11 tahun 

bernama Ebba Akerlund yang terbunuh dalam serangan terror di 

Stockholmyangdilakukanoleh Rakhmat Akilovpadatahun 2017. Perdana 

menteri Selandia Barumenegaskanpelakumendapatkanancamanjeratan 

hukumanseumurhidup. 
 

2. Saran 

Saran saya, setelah berlalunya tragedi penembakan di Selandia 

Baru seluruh dunia telah menyaksikannya bahwa pemerintah setempat 

harus melakukan langkah-langkah untuk tidak terulangnya kejadian 

serupa. Hal ini demi tercapainya sebuah tatanan masyarakat yang damai 

danaman. 
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Persaingan Arab Saudi–Iran 
 

Maesa Dhini Astira12 

Maesadhiniastra@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Arab Saudi dan Iran adalah Negara tetangga yang sama-sama 

berkuasa dan terlibat dalam persaingan ketat mendapatakan dominisi di 

wilayah Timur Tengah. Perseteruan puluhan tahun di antara mereka 

diperparah oleh perbedaan agama. Mereka masing-masing adalah 

pengikut salah satu dari dua sekte utama dari Islam. Sebagian besar dari 

warga Iran adalah Muslim Syiah, sedangkan Arab Saudi meliah Negara 

merekasebagaikekuatan Muslim Sunniterkemuka. 

Persaingan ini kemungkinan akan melampaui garis patahan 

Timur Tengah lainnya pata tahun 2018. Hal ini dikemungkinkan dan 

diperparah oleh tiga perkembangan paralel: konsolidasi otoritas 

Mohammed bin salman, putra mahkota Saudi Arabia yang tegas, starategi 

pemerintahan Trump yang lebih agresif terhadap Iran dan berakhirnya 

kontrol teritotial ISIS di Irak dan Suriah, yang memungkinkan pemerintah 

Amerika dan Arab Saudi umtuk mengarahkan sorotan yang lebih kuat 

kepada Iran. 

Garis-garis strategi AS/Arab (dengan bantuan Israel yang 

penting) menjadi jelas. Hal ini didasarkan pada asumsi utama bahwa Iran 

telah mengeksploitasi aktor regional dan internasional pasif untuk 

meningkatkanposisinyadi Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon. 

Pemerintah ASdan Arab Saudi berusahauntuk memangun kembaliupaya 

menanamkan ketakutan dengan meyakinkan pemerintah Iran bahwa ia 

akan membayar setidaknya harga yang sama untuk tindakannya yang 

ditimbulkanpadamusuh-musuhnya. 
 
 

12 Maesa Dhini Astira, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Semester IV. 

mailto:Maesadhiniastra@gmail.com
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Strategi tersebut tampaknya melibatkan berbagaibentuk tekanan untuk 

menahan, menekan, melelahkan, dnakhirnyamendorongkembali Iran. 

Strategi ini memilikin dimensi ekonomi (melalui sanksi AS), 

diplomatic (saksi vocal AS dan Arab Saudi tentang perilaku regional Iran 

dan upaya ceroboh Saudi untuk memaksa pengunduran diri perdana 

menteri Lebonan Saad Hariri), dan militer (saejauh ini diberikan terutama 

oleh Arab Saudidi Yamandanoleh Israeldi Suriah). 

Di Irak, milisi Syiah yang terkait dengan Iran terlibat dalam 

institusi Negara. Di Yaman investasi Iran yang relative kecil dalam 

mendukung Houthi telah membantu mereka megatasi kampanye yang 

dipimpin Saudi, yang bahkan meluncurkan rudal dari jangkauan dan 

akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke wilayah 

Saudi.Sedangkan di Yaman pemerintah Arab Saudi mengubah Houthi dan 

mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menjadi melawan satu sama 

lain, tetapi dalam melakukannya telah lebih jauh memecah-belah Negara, 

mempersulit pencarian pemukiman, serta menyelamatkan Saudi dari 

perangyangsangatmahaltidakhanyabagiorang Yaman, tetapi jugauntuk 

kedudukan Internasional Arab Saudi, dan Administrasi Trump 

menghadapikendalaserupa. 

 
B. Permasalahan 

Latar belakang permasalahan antara Arab Saudi dan Iran yang 

memicukonflikberkepanjangan. 

 
C. Telaah Hukum 

Perselisihan antara Arab Saudi dan Iran sesungguhnya bukanlah 

kasus yang baru, melainkan keduanya telah berselisih tajam cukup lama. 

Tapiakhir-akhir ini perseteruan antara dua Negara ini kian memanas dan 

berpotensi akanmenyelesaikannya melalui kekuatan militer. Penyebab 

dari ketidakakuran antara Arab Saudi dan Iran ialah Arab Saudi dan Iran 

adalah dua Negara yang bertetangga yang memiliki tingkat kekuasaan 
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yang dominan di kawasan Timur Tengah. Kedua negara tersebut sejak 

lama terus berkompetisi dalam upaya merebutkan dominasi kawasan. 

Perseteruan kedua Negara besar itu juga dilatarbelakangi oleh sebuah 

perbedaan agama. Yang diamana Saudi dan Iran adalah dua Negara yang 

yang memiliki jalan masing-masing dari dua sekte utama dalam Islam. Jika 

Iran didominasi oleh Muslim Syiah sedangkan Saudi melihat Negara 

merekasebagaipenganut Muslim Sunniterkemuka. Perpecahanduasekte 

agama inilah yang membuat hubugan antar dua Negara ini makin 

memanas, dalampeta Timur Tengah yangluas dan dengan Negara-negara 

yang mayoritas Sunni atau Syiah, sebagian mereka berpihak ke Iran atau 

Arab Saudi untuk dukungan atau bimbingan. Dalam 15 tahun terakhir ini , 

perbedaa antara Arab Saudi dan Iran dipertajam oleh serangkaian 

kejadian, salah satunya pada tahun 2003 invansi yang dipimpin AS di Irak 

menggulingkan Saddam Hussein, seorang Arab Sunni yang pernah 

menjadi musuh utama Iran. Ini menyingkirkan hambatan militer untuk 

masuknya Iran, yangsemakin meningkat pada saat itu. Selain dari pada itu 

Iran dikritik karena niat mereka untuk membangun Negara mereka 

sendiri atau pengaruh mereka di seluruh wilayah, dan mencapai kendali 

sebuahkoridortanahyangmembentangdari Iranke LautTengah. 

 
D. Kesimpulan 

Perselisihan antara dua Negara ini dipicu karena adanya 

persaingan ketat dalam mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah, 

ditambah lagi adanya perpecahan sekte agama yang dimana sebagian 

besar warga Negara Iran adlah penganut Muslim Syiah sedangkan Arab 

Saudi adalah penganut Muslim Sunni yang terkemuka. Adanya 

perpecahan dua sekte agama inilah yang menambah ketegangan dalam 

perselisihan mereka. Dalam 15 tahun terakhir ini, perbedaan antara Arab 

Saudi dan Iran dipertajam oleh serangkaian kejadian. Disamping itu Iran 

dikritik karena niat mereka untuk membangun Negara mereka sendiri 

atau pengaruh di seluruh wilayah Timur Tengah, dan mencapai kendali 
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sebuah koridor tanah yang membentang dari Iran ke Laut Tengah. Dari 

tahun ke tahun keadaan semakin sengit, persaingan strategis semakin 

memanas karena Iran banyak memenangkan persaingan regiona, dan 

sampai sekarang perselisihan antar dua Negara ini belum juga ada 

kedamaian. 



64  

ASBentrokdengan Irandi Arena Internasional 
 

Mawar Afifa13 

Mawarafifa19@gmail.com 
 

A. DeskripsiKasus 

KonferensiuntukPerdamaiandanKeamanandi Timur Tengahdi 

Warsawa, Polandia, Kamis, 14 Februari 2019.AS Bentrok dengan Iran di 

Arena Internasional Amerika Serikat bentrok dengan Iran di arena 

internasional, Selasa (12/2). Amerika menjadi penyelenggara konferensi 

tentang Timur Tengahdi Polandiadenganfocus untukmelawanpengaruh 

Iran di dunia.Mahkamah Internasional yang berbasis di Belanda 

memutuskanpadahari Selasabahwa Iran dapatmelanjutkanupayauntuk 

mencairkanaset-asetnyadi AmerikaSerikat. 

KelompokDewanPerlawananNasionalyangberbasisdi Perancis 

bergabung dengan para pejaba ttinggi dari sekitar 60 negara untuk 

konferensi dua hari di Warsawa.Amerika Serikat diwakili oleh Wakil 

Presiden Mike Pence, MenteriLuarNegeri Mike Pompeo dan pengacara 

PresidenDonald Trump Rudy Giuliani. 

Tentang prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah, Rudy 

Giulani mengatakan, “Untuk mencapai perdamaian dan keamanan di 

Timur Tengah, harusadaperubahanbesardalam kediktatoranteokratis di 

Iran. Kediktatoranitu harus berakhir dan berakhir dengan segera demi 

perdamaiandanstabilitas.” 

Iran baru saja menyelenggarakan peringatan 40 tahun revolusi 

yang membawa para pemimpin agama berkuasa. Perdana Menteri Israel 

Benjamin Netanyahu hari Selasa menekankan pentingnya partisipasi 

negara-negara Arab dalam konferensi tersebut. Dia menjelaskan, “Yang 

penting tentang pertemuan ini adalah bahwa ini adalah pertemuan 

terbuka dengan perwakilan dari negara-negara Arab terkemuka yang 
 

13Mawar Afifa, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV 

mailto:Mawarafifa19@gmail.com


65  

duduk bersama dengan Israel untuk memajukan kepentingan bersama 

melawan Iran, dan pertemuan ini bukan rahasia, karena ada banyak dari 

mereka yang hadir.”Menteri luar negeri Iran menuduh Amerika Serikat 

menekannegara-negaralainuntukmenghadirikonferensiitu. 

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, 

“Mereka menggunakan uang, pengaruh, dan kekuatan militer Amerika 

Serikat. Mereka menggunakan pengaruh yang mereka miliki di berbagai 

Negara untuk menarik lebih banyak orang kekonferensi itu, dan banyak 

orang yang pergi kepertemuan itu telah mengatakan kepada kami bahwa 

merekatidakpunyapilihanlain.” 

 
B. Permasalahan 

Tentang prospek perdamaian di kawasanTimur Tengah, Rudy 

Giulani. Untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, 

harusadaperubahanbesardalamkediktatoranteokratisdi Iran. 

Kediktatoran itu harus berakhir dan berakhir dengan segera 

demi perdamaian dan stabilitas.”Dan baru saja menyelenggarakan 

peringatan 40 tahun revolusi yang membawa para pemimpin agama 

berkuasa.Netanyahu hari selasa menekankan pentingnya partisipasi 

negara-negara Arabdalamkonferensitersebut. 

 
C. Telaah Hukum 

Amerika Serikat (AS) adalah akar penyebab meningkatnya 

ketidakamanan di dunia.Berapa pada pertemuan ketiga para ketua 

parlemen negara-negara Eurasia di kota Antalya, Turki, Larijani 

menyatakan, AS dengan tindakannya yang sembrono adalah sumber dari 

berbagaimasalahdidunia. 

Dia menuturkan,langksh-langkah sepihak oleh AS dalam 

menangani isu-isu global telah menciptakan masalah dan tantangan besar 

bagi komunitas internasional.Dia mencontohkan bagaimana AS secara 

sepihak mundur dari kesepakatan nuklir Iran dan pertemuan pada kamis 
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(14/2) adalah sebuah konferensi keamanan di Warsawa bahwa Iran 

merupakan ancaman paling besar di Timur Tengah,dan mengonfrontasi 

negaraitumerupakankuncimewujudkanperdamaiandiseluruhkawasan 

itu. 

Pompeo bertemu PM Israel Bebjamin Netanyahu sebelum acara 

pembukaan konferensi itu,dan mengatakan, mendesak Iran untuk 

menghentikan aksi-aksinya merupakan hal penting dalam menangani 

semua Masalah lain di kawasan itu.’’Kita tidak akan bisa mewujudkan 

perdamaiandankestabilandi Timur Tengahtanpamengonfrontasi Iran.itu 

tidakmungkin,’’kata pompeodisamping Netanyahusaatberbicarakepada 

wartawan. 

Perdana meteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Menteri 

Luar Negeri AS Mike Pompeo (kanan),memberi keterangan kepada media 

dalam jeda konferensi perdamaian dan keamanan di Timur 

Tengah,diWarsawa,polandia,kamis,februari 14,2019.Pemimpin Israel itu 

memuji partisispasi tokoh-tokoh penting Arab padakonpetensi itu,dan 

mengatakan bahwa pertemuan itu menadai “titi.balikbersejarah’’yang 

mengisyaratkanperubahandalamprioritasdikawasanitu. 

Dalamruanganini,sekitar 60 Menteriluarnegeridanperwakilan 

dari puluhan pemerintah,perdana menteri Israel,menteri-menteri luar 

negeri negara-negara Arab duduk bersama dan berbicara mengenai 

kekuatan,kejelasan dan persatuan menentang ancaman bersama dari 

rezim Iran,’’kata Netanyahu sebelum bertemu pompeo.’’saya kira ini 

menandai perubahan,yakni pemahaman penting mengenai apa yang 

menjadiancamanbagimasademikami.’’ 

 
D. Kesimpulan 

ASBentrok dengan Iran di arena internasional pada pertemuan 

kamis (14/2) tentang prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah,dan 

untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah,harus ada perubahan besar 

dalam kediktatoran teikratis di Iran.Kediktatoran itu harus berakhir dan 
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berakhir dengan segera demi perdamaian dan stabilitas.dan kepentingan 

tentang pertemuan ini adalah bahwa ini adalah pertemuan terbuka 

dengan perwakilan dari negara-negara Arab terkemuka yang duduk 

bersama dengan Israel untuk memajukan kepentingan bersama yang 

hadir.’’ 
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Kasus Pembunuhan WNIyang Dimutilasidi Malaysia 
 

Mohammad Bayu Hendra Saputra14 

saputrahendrabayu21@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Nuryanto, yang merupakan pengusaha tekstil asal Baleendah, 

kabupaten Bandung, pergike Malaysiadidugauntukmenagihutangsenilai 

2 miliar kepada sejumlah rekan bisnisnya. Ia ditemukan sudah tidak 

bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepala Divisi 

hubungan internasional Polri Brigjen Pol Napoleon Bonaparte 

mengungkapkanhubunganantara WNIyangdidugadimutilasidi Malaysia 

dan2 terdugapelakuyangtelahdiamankan. 

Sebelumnya, dua WNI diduga menjadi korban mutilasi di 

Malaysia, yaitu Nuryanto, seorang pengusaha tekstil di Kabupaten 

Bandung, Jawa Barat, dantemannya Ai Munawaroh. 

Napoleon menuturkan hubungan antara kedua korban dan dua 

terduga pelaku yang berinisial JIR dan A terkait bisnis. Hubungan kedua 

orang (terduga pelaku) itu dengan korban tersangkut, pernyataan dari 

PDRM (polisi diraja Malaysia), terkait bisnis, saat konferensi persdi gedung 

humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis(14/2/2019) 

Lebih lanjut, Napoleon menuturkan kedua korban dan kedua 

terduga pelaku yang berkebangsaan Pakistan sempat bertemu, pada 23 

Januari 2019. pertemuan itu, katanya diduga terkait dengan pengalihan 

hutang. 

Pada 23 Januari korban bertemu dengan dua orang (terduga 

pelaku) tadi, bertemu untuk melakukan penagihan utang, katanya setelah 

itukedua korban dinyatakan takdapat dihubungidan keluarga telah putus 

kontak. Lalu dua hari setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada 25 

 
 

14Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah Semester IV 
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januari, kedua terduga pelaku menyambangi kantor kepolisian setempat 

untukmelaporkankehilangankeduakorban. 

Atas keterkaitan itulah dua terduga pelaku diamankan oleh PBB 

pada 10 Februari 2019 untuk 14 hari kedepan. Malaysia memiliki 

kewenangan 14 Hari untuk melakukan penyelidikan dengan 

mengamankanmereka. itu dilakukan tanggal 10 Februari yanghabismasa 

berlakunyapada24 Februari 2019, ungkapdia. 

Diberitakan sebelumnya pengusaha tekstil asal Bandung, 

Nuryanto, dan temannya Ai Munawaroh menjadi korban mutilasi di 

Malaysia. Hermawan salah satu anggota tim pengacara Nuryanto, 

mengatakan, pihaknya menerima informasi tersebut dari kepolisian 

Malaysia, jenazahkorbanditemukandi Salahsatusungaidi Malaysia. 

Berdasarkan informasi dan keterangan kepolisian Malaysia, 

jenazah itu diduga klien kami. Sebab petunjuk kepolisian Malaysia 

mengarahkan kepada Nuryanto, sebab ditemukan bukti petunjuk seperti 

baju, telepon genggam ditemukan di sekitar lokasi, tutur dia ketika 

dihubungimelaluiteleponseluler, Sabtu(9/2/2019). 

Hermawan menuturkan Nuryanto pergi ke Malaysia untuk 

urusan bisnis selama di Malaysia lanjut Hermawan Nuryanto sempat tiga 

kali pindah hotel pada 22 Januari pihaknya putus komunikasi dengan 

Nuryanto. 

 
B. Permasalahan 

Permasalahannya diduga masalah Bisnis yang dilakukan 

Nuryanto dengan para terduga pelaku yang berkebangsaan Pakistan, 

diduga masalah hutang piutang pembayaran bahan tekstil yang tidak 

kunjungdibayarolehparaterdugapelakusebanyak2 miliar. 

 
C. Telaah Hukum 

Tindakanmutilasidisinidapatdipahamisebagaitindakanpelaku 

melakukan pemotongan tubuh korban untuk mengakibatkan si korban 
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mati. Sangat berbedadengan penganiayaan, di manamatinya korbantidak 

direncanakan atau diharapkan sebelumnya. pada golongan ini, tindakan 

mutilasiinijelas-jelasditunjukkanuntukmatinyakorban. Misalnya, dengan 

menebas kepala korban dengan celurit, memotong tubuh korban secara 

langsungdengangergajimesindanlain-lain. 

Pasal 338 KUHP perbuatan mutilasi yang dilakukan serta merta 

danberakibatmatinyakorban. sanksipidanapenjaramaksimal15 tahun. 

Pasal 340 KUHP perbuatan mutilasi sebelum telah direncanakan 

terlebih dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban sanksi 

pidanamatiataupidanapenjaraseumurhidup. 

Mutilasi Pada Mayat Korban. Perlu diketahui KUHP memandang 

mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai 

benda yang sudah tidak bernyawa lagi. mengenai hal ini dapat kita kaji 

pasal 1 80 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan 

mengambil jenazah, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 1 

tahun 4 bulanataudendamaksimal Rp300. hal ini sangat berbedajauh jika 

dibandingkan dengan pasal penculikan orang pasal 328 misalnya 

memberikansanksipidanapenjaramaksimal12 tahun. 

Jika dibandingkan terhadap pasal pencurian barang pun 

sebenarnya juga sangatlah jauh berbeda, pada 362 KUHP sangat 

memandang serius tindakan pencurian barang dan mengancam pelaku 

dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara. oleh karena itu 

dapat diambil Suatu kesimpulan bahwa pengaturan tentang mayat atau 

jenazah di dalam kuhp masih sebatas pada benda yang sudah tidak 

bernyawalagi. 

Pasal 406 KUHP penghancuran atau perusakan barang yang 

menjadi kepunyaan orang lain istilah “kepunyaan” orang lain ini sangatlah 

berbeda dengan kepemilikan dari orang terhadap barang miliknya. 

Pengertian “kepunyaan” ini sangatlah luas tidak hanya semata-mata hak 

milik tetapi juga tanggung jawab yang telah diberikan dalam undang- 

undang. jenazah tidak dapat dimiliki oleh jenazah itu sendiri, karena hak 
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milikmensyaratkansubjeknyaorangyangbernyawa. Siahliwarislahyang 

menjadi penanggung jawab atas dan jenazah tersebut seperti tanggung 

jawab yang telah diberikan undang-undang tentang hukum keluarga. 

sanksipenjara 2 tahun 8 bulan. 

Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP penghancuran benda-benda yang 

dapat dijadikan barang bukti tindak pidana. sanksi pidana penjara 

maksimal9bulanataudenda Rp300. 

Pasal 222 KUHP pencegahan atau menghalang-halangi 

pemeriksaan mayat. sanksi pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda 

maksimal Rp300. 

Sampai saat ini belum ada satupun ketentuan hukum pidana 

yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun 

tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa 

ada hukuman. Tindak mutilasi pada hakikatnya nya merupakan tindakan 

yang sadis dengan maksud untuk meniadakan identitas korban atau 

penyiksaan terhadapnya. Oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jika 

tindakmutilasiinidikelompokkansebagaitindakpidanabentukkejahatan. 

Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP 

sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya 

mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau 

tindak pembunuhan. hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang 

terjadi sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasi bermotifkan 

penganiayaan tindakan mutilasi seringkali terjadi, sebagai rangkaian 

tindakan lanjutan dari tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti 

mayattidakdiketahuiidentitasnya. 

Pada titik ini seringkali aparat kepolisian hanya menganggap 

tindakan mutilasi sebagai tindakan menghilangkan barang bukti dengan 

demikian rasa keadilan masyarakat tidak terfasilitasi. Adalah tugas Hakim 

untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam rangka 

membuat yurisprudensi yang menetapkan tindakan mutilasi sebagai 

bentukkejahatan 
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D. Kesimpulan 

Polisi di Malaysia menemukan jasad yang diduga Nuryanto di dekat 

Sungai Buloh, Selangor, pada 26 Januari 2019, saat itu, polisi menemukan 

jasad korban tidak utuh dan sudah membusuk. Nuryanto, yang 

merupakan pengusaha tekstil asal Baleendah, Kabupaten Bandung, pergi 

ke Malaysia diduga untuk menagih utang senilai 2 miliar kepada sejumlah 

rekan bisnisnya. Pembunuhan ini diduga masalah Bisnis yang dilakukan 

Nuryanto dengan para terduga pelaku yang berkebangsaan Pakistan 

diduga masalah utang piutang pembayaran bahan tekstil yang tidak 

kunjungdibayarolehparaterdugapelaku. 
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Kasus Pelanggaran Hukum Internasional(Pembajakan Kapal 
Indonesiaoleh Gerombolan Abu Sayyaf) 

 
Nur Amalia15 

Anur77501@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Pembajakanialahkegiatanmerampasbarangatauhakoranglain. 

Pembajakan umumnya dihubungkan dengan pembajakan kapal oleh 

bajak laut, walaupun sering terjadi pembajakan pesawat, bus, dan kereta 

api. Selain itu ada juga pembajakan hak cipta yang berarti pemalsuan 

barang, merek, dansebagainya. 

Pembajakan dilaut lepas memiliki dimensi internasional karena 

biasanya digunakanuntukmenyebutkantindak kekerasanyangdilakukan 

dilautlepas. Pembajakandilautlepassejakdahulutelahdiaturberdasarkan 

hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran 

pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum 

kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yangterus menerus 

dilakukanolehsebagianbesar Negara-negaradidunia. 

Peristiwa pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia, dimana pelaku 

pembajakan dan penyanderaan kapal ini adalah kelompok Abu Sayyaf. 

Dua kapal Tugboat Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12 yang 

membawa 7.000 ton batu bara serta 10 awak kapal yang 

berkewarganegaraan Indonesia hilang kontak pada hari senin, 28 Maret 

2016ketikaberadadiwilayah Filipina. 

Dua kapal pembawa batu bara berang dari sungai Putting, 

Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Maret 2016. Ketika melintasi Basilan 

Island, dimana terdapat beberapa pulau kecil yang tidak sering dilalui oleh 

petugas patroli, kapal tersebut dikejar oleh para pembajak dengan 

menggunakan speedboat. Dengan ukuran kapal yang kecil dan muatan 
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batu bara yang banyak, kapal pengangkut seperti ini sering menjadi 

sasaran para pembajak diperbatasan-perbatasan Negara, dalam hal ini di 

Filipina. 

Para pembajak itu menyandera 2 kapal itu beserta awak kapal 

dengan menggunakan senjata api. Mereka pembajak yang mengaku dari 

kelompok Abu Sayyaf lalu menghubungi pemilik kapal dan meminta 

tebusan sebesar 50 juta peso (setara dengan 14,2 miliar rupiah) untuk 

dipenuhipalinglambattanggal 31Maret 2016. 

 
B. Permasalahan 

Latar belakang tentang terjadinya pembajakan kapal oleh 

gerombolan Abu Sayyaf. 

 
C. Telaah Hukum 

Kasus pembajakan dan penyanderaan kapal indonesia, dimana 

pelaku pembajakan dan penyanderaan kapal ini adalah kelompok Abu 

Sayyaf. Dua kapal Tugboat Brahma 12 dankapal Tongkang Anand 12 yang 

membawa 7.000 ton batu bara serta 10 awak kapal berkewarganegaraan 

Indonesia hilang kontak pada senin, 28 Maret 2016 ketika berada 

diwilayah Filipina. Dua kapal Indonesia yang dibajak oleh sekelompok dari 

Abu Sayyaf ini kemudian mereka meminta tebusan sebesar 50 juta peso 

(setaradengan 14,2 M) yangharusdipenuhipalinglambat31 Maret 2016. 

Pembajakan dan penyanderaan yangdilakukanoleh sekelompok 

dari Abu Sayyaf itu dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap 

undang-undangantaralain: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIX tentang Kejahatan 

Pelayaran Pengaturan mengenai perampokan dan pembajakan di laut 

diaturdalampasal-pasalyangterdapatdalam KUHP, diantaranya: 

Pasal438 

(1) Diancamkarenamelakukanpembajakandilaut. 
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Ke-1 : dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, barang siapa masuk 

bekerja menjadi nahkoda di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa 

kapal itu diperuntukkan untuk melakukan perbuatan kekerasan di lautan 

bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, 

tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau 

tanpamasukangkatanlautsuatunegarayangdiakui; 

Ke-2 : dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, barang siapa 

mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja 

menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela menjalankan 

pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk 

anakbuahkapal tersebut. 

(2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui 

apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari 

negara-negarayangberperangsatudenganyanglainnya. 

(3) Pasal 89 tidakditerapkan. 

Pasal 440 : “Diancam karena melakukan pembajakan di pantai 

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, barang siapa yang di darat 

maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan 

kekerasan terhadap orang atau barang di tempat itu, setelah lebih dahulu 

menyebrangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.” 

Pasal 441 : “Diancam karena melakukan pembajakan di sungai 

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, barang siapa dengan 

memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal 

lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, setelah datang ke tempat 

danuntuktujuantersebutdengankapaldantempatlain.” 

Pasal439 

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan 

pidana penjarapaling lama 15 tahun, barang siapa dengan memakai kapal 

melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang 

ataubarangdiatasnya, diperairanIndonesia. 
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(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah 

“Territorialezeeenmaritiemekringenordonantie, S. 1939-442.” 

 
D. Kesimpulan 

Kasus pembajakan 2 kapal Indonesia yakni kapal Tugboat 

Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12 yangmembawa 7.000 ton batu 

bara serta 10 awak kapal hilang kontak pada senin, 28 Maret 2016 di 

perairan Filipina. Dua kapal Indonesia tersebut dibajak oleh sekelompok 

dari Abu Sayyaf mereka meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara 

dengan 14,2Myangharusdipenuhipalinglambat31 Maret2016. 

Pengaturan mengenai perompakan dan pembajakan di laut di 

atur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, diantaranya : pasal 

439-441 KUHP. Dalam kenyataannya, ketentuan dalam KUHP tersebut 

menggunakanistilah“pembajakan”, untukmenyebutkantindakkekerasan 

yangdilakukandiwilayahperairanIndonesia. 
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Hukum InternasionalTerhadap Kasus Penggunaan 
SenjataKimiaOleh Suriah 

 
Nurhalima16 

 
A. Deskripsi Kasus 

Perang adalah suatu istilah yang tidak asing lagi bagi manusia 

yang ada di dunia ini. Hal ini dikarenakan perang memiliki sejarah yang 

sama lamanya dengan sejarah umat manusia seperti yang dapat terlihat 

pada kalimat “Armedconflict is as old as humankind itself.” Dengan 

dikatakannya memiliki sejarah yang sama lamanya dengan sejarah umat 

manusia, maka dapat disimpulkan bahwa peperangan telah ada sejak 

manusia ada. Oleh karena perang lahir bersamaan dengan adanya 

manusia, maka tidaklah mengherankan apabila hingga saat ini, banyak 

peperanganyangtelahterjadi. 

Perang tidak dapat terelakkan. Pendapat ini tercermin dari hasil 

beberapa studi yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada suatu 

naluri untuk melukai atau menyerang.Oleh karena perang tidak dapat 

terelakkan, maka dibuatlah suatu peraturan hukum yang mencoba 

mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip kemanusiaan yakni peraturan hukum yang saat ini dikenal 

dengan Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian 

Law). Penting untuk diingat bahwa Hukum Humaniter tidak melarang 

perang, walaupun ada ketentuan lain dalam Hukum Internasional yang 

ditafsirkanmelarangperang. 

Hukum Humaniter tidak saja mencakup Ius ad bellum, tetapi 

jugamencakup Ius in bello. Ius ad bellum ialah hukum tentang perang, 

yangmembahas mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu 

negaradibenarkan untuk berperang. Sedangkan Ius in belloialah hukum 
 

16Nurhalima, Mahasiswa Prodi Hukum Kelarga, Fakultas Syariah, Semester 
IV. 
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yang berlakudalam perang, yang tidak saja mengatur mengenai cara dan 

alat berperang melalui Hukum Den Haag, tetapi juga mengatur mengenai 

perlindungan terhadap korban perang melalui Hukum Jenewa. 

Pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam Protokol-Protokol Tambahan 

1977. 

Hukum humaniter memiliki beberapa asas, salah satu 

diantaranyaadalahasaskemanusiaan, baikyangterdapatdidalam Hukum 

Den Haag maupun Hukum Jenewa. Dalam Hukum Den Haag, asas 

perikemanusiaan tercermin dari dilarangnya penggunaan senjata-senjata 

tertentu yang dirasakan mampu menimbulkan luka yang berlebihan 

maupun penderitaan yang tidak perlu, salah satunya ialah penggunaan 

senjatakimia. Sedangkandidalam Hukum Jenewa, asastersebuttercermin 

dari perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang, 

sertakepadapenduduksipilyangtidakikutberperang. 

Senjata kimia dilarang penggunaannya di dalam konflik 

bersenjata olehkarena dampak digunakannya dirasakan tidak manusiawi. 

Seseorang yang tidakterkena serangannya secara langsung pun dapat 

menjadi korban daripadapenggunaan senjata kimia karena senjata kimia 

dapat menyerang melaluibeberapa bentuk, termasuk di dalamnya dalam 

bentukcairanmaupungas. Selaintidakmengenallawan, senjatakimiajuga 

dapat memberikan luka permanen maupun penyakit permanen, yang 

menyiksa korban bahkan setelah perang tersebut berakhir. Keseriusan 

terhadap pelarangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik 

bersenjata terlihat dari dilahirkannya The 1993 Chemical 

WeaponsConvention (untuk selanjutnya akan disingkat “CWC”), walaupun 

penggunaan senjata yang demikian telah dilarang sebelumnya.6 Contoh 

daripadapenggunaansenjatakimiaialahadanyakasus Agent Orange7yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam pada Perang Vietnam, 

yang mengakibatkan terjadinya kelaparan di daerah tersebut. Bahkan 

pada tanah serta air di beberapa daerah memiliki konsentrasi zat kimia 

yang jauh dari level aman oleh Agen Perlindungan Lingkungan Amerika 
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Serikat (U.S. Environmental Protection Agency).8 Akibat lain daripada 

penggunaan senjata kimia oleh Amerika Serikat tersebut ialah tercatat 

lebih dari 4,8 juta korban yang meninggal dan 400.000 (empat ratus 

ribu)anaklahirdengancacatlahir.9 

Penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata tidaklah 

ber- perikemanusiaan karena dampak yang dihasilkannya tidak 

berperikemanusiaan. Oleh karena itu, penggunaan senjata kimia di dalam 

konflik bersenjata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum 

humaniter internasional yang menyita perhatian berbagai negara, bahkan 

negarayangtidakterlibatdalamkonflikbersenjatatersebut. 

 
B. Permasalahan 

Pemasalahan tentang kasus ini adalah untuk mengetahui apa 

penyebab penggunaan senjata kimia oleh suriah sehinggga banyak 

menyitaperhatiandarinegara-negaralain. 

 
C. Telaahhukum 

Perang ini tidak dapat terelakan, karenaPendapat ini tercermin 

dari hasil beberapa studi yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia 

ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang.Oleh karena perang tidak 

dapat terelakkan, maka dibuatlah suatu peraturan hukum yang mencoba 

mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip kemanusiaan yakni peraturan hukum yang saat ini dikenal 

dengan Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian 

Law).Penting untuk diingat bahwa Hukum Humaniter tidak melarang 

perang, walaupun ada ketentuan lain dalam Hukum Internasional yang 

ditafsirkanmelarangperang. 

Hukum Humaniter tidak saja mencakup Ius ad bellum, tetapi 

jugamencakup Ius in bello. Ius ad bellum ialah hukum tentang perang, 

yangmembahas mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu 
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Negara dibenarkan untuk berperang. Sedangkan Ius in belloialah hukum 

yangberlaku 

Dalam perang, yang tidak saja mengatur mengenai cara dan alat 

berperang melalui Hukum Den Haag, tetapi juga mengatur mengenai 

perlindungan terhadap korban perang melalui Hukum Jenewa. 

Pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam Protokol-Protokol Tambahan 

1977.Hukum humaniter memiliki beberapa asas, salah satu diantaranya 

adalah asas kemanusiaan, baik yang terdapat di dalam Hukum Den Haag 

maupun Hukum Jenewa. Dalam Hukum Den Haag, asas perikemanusiaan 

tercermin dari dilarangnya penggunaan senjata-senjata tertentu yang 

dirasakan mampu menimbulkan luka yang berlebihan maupun 

penderitaan yang tidak perlu, salah satunya ialah penggunaan senjata 

kimia. Sedangkan di dalam Hukum Jenewa, asas tersebut tercermin dari 

perlindungan-perlindungan yangdiberikan kepada tawanan perang, serta 

kepadapenduduksipilyangtidakikutberperang. 

Senjata kimia dilarang menggunakannya dalam konflik 

bersenjata karena dapat menimbulkan dampak yang dirasakan tidak 

manusiawi. Jika seseorang yang tidak ikut berperang juga menjadi korban 

penggunaan senjata kimia. Penggunaan senjata kimia dapat menimbulkan 

cairanmaupungas. Selaintidakmengenallawanataukorban,senjatakimia 

jugadapatmemberikanlukapermanenmaupunpenyakitpermanen, yang 

menyiksa korban bahkan setelah perang tersebut berakhir. Keseriusan 

terhadap pelarangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik 

bersenjata terlihat dari dilahirkannya The 1993 Chemical 

WeaponsConvention (untuk selanjutnya akan disingkat “CWC”), walaupun 

penggunaansenjatayangdemikiantelahdilarangsebelumnya. 

 
D. Kesimpulan 

Dari kasus diatas menyatakan bahwa pengaturan Hukum 

Internasional mengenai larangan penggunaan senjatakimia di dalam 

konflik bersenjata dalam bentuk perjanjian internasionalterdapat pada 
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Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907.Adapun 

laranganpenggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata tersebut 

telah dianggapsebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, 

sehingga pelarangantersebut tetap mengikat suatu negara walaupun 

negara tersebut tidakmengikatkan diri kepada perjanjian yang melarang 

penggunaansenjatakimiadidalamkonflikbersenjata. 

Pengaturan Hukum Internasional terhadap kasus penggunaan 

senjata kimiaoleh Suriah terdapat pada Konvensi Den Haag 1899 dan 

Konvensi Den Haag1907, khususnya pada Konvensi IV Den Haag yang 

mengatur mengenai hukum dan kebiasaan perang, Protokol Jenewa 1925 

mengenai pelaranganpenggunaan senjata kimia dan senjata biologis di 

dalam konflik bersenjata(The Protocol for the Prohibition of the Use in War 

of Asphyxiating, 

Kelemahan yang ada pada Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 

ialah bahwa tidak adanya ketentuan yang secara jelas menyatakan sanksi 

yangakan diterima apabila ketentuan di dalam perangkat hukum tersebut 

dilanggar. 

Saran yang dapat diberikan kepada Suriah ialah untuk 

menjalankan framework berkaitan dengan pemusnahan senjata kimia 

yang dimilikinya. Dalam halSuriah gagal melaksanakan framework yang 

dirancang khusus terhadapnyatersebut, maka Suriah akan dipandang 

sebagai suatu negara yang tidak memiliki itikad bik untuk menjaga 

perdamaiandankeamananintrnasional. 
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ChinaHukumMatiWargaKanadakarenaKasusNarkoba 
 

Nurlaela17 

nurlaela08.iainpalopo@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Pengadilan China menjatuhkanhukumanmatiterhadapseorang 

pria Kanada Putusan itu diam bila setelah hakim menganggap bahwa 

hukumanaslinya, yaknikurunganpenjara15 tahun, terlaluringan. 

Robert Schellenberg (36) dihukum pada November lalu atas 

tuduhan sebagai kurir penyelundupan narkoba, demikian sebagaimana. 

Banding yang diajukan oleh Schellenberg justru menjadi boomerang 

baginya. Pada bulan Desember, pengadilan China akhirnya 

memerintahkan dingulangsetelahjaksamengklaimbuktibarubahbahwa 

pria Kanada itu memainkan peran penting dalam operasi perdagangan 

narkoba."Buktinya cukup dan meyakinkan, yang bersangkutan terlibat 

perbuatan criminal berat," tulis pernyataan itu. Schellenberg masih bias 

mengajukan banding dengan kemungkinan tipis kepengailan tinggi 

Liaoning dalam waktu 10 hari setelah putusan terkait. Hukuman itu 

diperkirakanakanmeningkatkanketegangandiplomaticantara China dan 

Kanada. 

PMT rude juga mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya 

memberikan pendampingan hukum penuh pada seluruh wargannya di 

luar negeri. Namun, belum diketahui apa tindakan lanjut terhadap kasus 

yang menimpa Schellenberg. Pernyataan pengadilan mengatakan 

Schellenberg adalah bagian dari upaya gagal untuk menyelundupkan 225 

kilogram sabu-sabuke Australia, dengan menyembunyikan obat-obatan 

tersebutdidalamban. 

Pada bulan Desember, pihak berwenang memerintahkan 

persidangan ulang dan mengundang media asing, suatu hal langka dalam 

17Nurlaela, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV 

mailto:nurlaela08.iainpalopo@gmail.com
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system peradilan China yang biasanya membatasi akses.Sophie 

Richardson, direktur Human Rights Watch untuk China, mengatakan: 

"Beijing harus menjawab kepada dunia mengapa kasus khusus terhadap 

warga Negara dari suatu Negara tertentu harus didili kembali pada saat 

tertentu."Orang asingtelahdieksekusikarena kejahatanterkaitnarkoba di 

China, tetapi kasus Schellenberg terkenal karena yang diberikan otoritas 

Tiongkokterhadappersidanganulangnya. 

William Nee, seorangpeneliti Tiongkok di Amnesty International, 

mengatakan: "Ini semua mengejutkan mengingat sifat persidangan yang 

tergesa-gesa, dan cara yang disengaja di mana pihak berwenang China 

menarik perhatian pada kasus ini. Ketika mereka benar-benar 

mengundang pers internasional, itu sangat tidak, dan kemungkinan besar, 

upayamenyorotikasusinibertujuanmengirimpesanpolitik." 

Pakar hokum telah mengajukan pertanyaan tentang kasus ini. 

Schellenberg ditahan selama lebih dari setahun sebelum persidangan 

pertamanya, pada Maret 2016, dan ia tidak di hukum selama 32 bulan. 

Namun persidangan ulang diperintahkan dalam waktu 16 hari sejak 

keputusan banding naik ke meja hijau."Mengingat bahwa penuntut 

tampaknya berencana untuk membuat tuduhan baru yang akan 

membenarkan pengenaan hukuman mati, waktu yang singka tseperti itu 

samasekalitidakmemadaiuntukpersiapanpembelaan yang berarti," ujar 

Donald Clarke, seorang professor hukum di University of George 

Washington."Kasus ini tampaknya memperkuat pesan bahwa China 

memandang penahanan sandera manusia sebagai cara yang dapat 

diterimauntukmelakukandiplomasi,"lanjutClarke. 

 
B. Permasalahan 

Yang menyebabkan Kanada dijatuhi hukuman mati oleh China. 

Menurut pengadilan, Schellenberg telan melakukan menyelundupan 

narkoba pada November tahun 2014 untuk mengatur penyelundupan 
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lebih dari 225 kilogram metamfetamin dari kota pelabuhan Tiongkok ke 

Australia. 

Pengadilan menganggap bahwa kasus Schellenberg memiliki 

dampaknegatif “sangatbesar” terhadap Chinadandiamerupakanintidari 

lingkarannarkobainternasional. Schellenbergdanseorangkakitangannya 

doduga membeli peralatan dan ban upaya sebagai untuk mengemas 

kembaliobat–obatanterlarangtersebutsebelumdikirim. 

Namun pria tersebut itu mengatakan bahwa ia aadalah seorang 

turisdi Tiongkokdanditipuolehseorangpriayangdiyakiniadalahseorang 

penerjemah dantertangkapdalamskemapenyelundupanmetamfetamin. 

Schellenberg ditangkap pada tahun 2014, dan mulai diadili pada tahun 

2016. Dia awalnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada November 

tahun lalu. Namun pada bulan Desember, pengadilan banding dan jaksa 

setuju bahwa hukuman Schellenberg terlalu ringan dan aka dijatuhi 

hukumanmati. 

 
C. Telaahhukum 

Kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh Schellenberg 

diketahui jika ia di tangkap pada November tahun 2014. Ia ditahan atas 

tuduhan sebagai kurir penyelundupan narkoba dan dikenakan hukuman 

penjara 15 tahuntetapiputusanhakimdiambilsetelahhakimmenganggap 

bahwahukamaslinyayaknihukumanpenjaran 15 tahunterlaluringan. 

Schellenberg diberiak waktu 10 hari untuk melakuian banding di 

pengadilan China tetapi banding yang diajukan justru menjadi bumerang 

bagi dirinya. Pada bulan Desember, pengadilan China akhirnya 

memerintahkan sidang ulang setelah jaksa mengklaim bukti baru bahwa 

priaasalkanadaitumemainkanperanpentingdalamoperasiperdagangan 

narkobayangialakuakndipelabuhan Tiongkok. 

Pengadilan rakyat di kota Dalian, provinsi lianong, malah 

menjatuhakan hukuman mati kepada Schellenberg setelah sidang ulang 

selama satu hari penuh. “Buktinya cukup meyakinkan, yang bersangkutan 
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terlibat dalam perbuartan krimuinal berat,” ditulis dalam pernyataan 

tersebut. 

Hukuman itu akan meningkatkan ketegangan diplomatik antara 

China dengan Kanada. Dilain pihak, Perdana Menteri Kanada JUSTIN 

TRUDEAU langsung menanggapi putusan hukukanb tersebyut, denagn 

mengatakan bahwa Ottawa akan terus “berhubungan erat” deangan 

Beijing. 

Perdana Menteri Trudeau juga mengatkan bahwa pihaknya akan 

berupaya memberikan pendampingan hukum penuh pada seluruh 

warganya diluar negeri. Namun, belum diketahui apa tindakan lanjut 

terhadapkasusyangmenimpawarganya. 

Pernyataan pengadilan mengatakan Schellenberg adalah bagian 

dari upaya mneyelundupan yang gagal untuk menyelundupkan 225 

kilogram sabu-sabu ke Australia, dangan menyembunyikan obat-obatan 

tersebutdidalamban. 

Orang asing telah dieksekusi karena kejahatan terakit narkoba di 

China, tetapi kasus Schellenbergterkenal karenawaktudanpublisitasyang 

diberikanotoritas Tiongkokterhadappersidanganulangnya. 

 
D. Kesimpulan 

Pengdilan China menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang 

pria asal Kanada karena tuduhan penyelundupan narkoba. Putusa itu 

diambil setelah hakim menganggap bahwa hukuman aslinya, yakni 15 

tahunpenjaraterlaluringandandikenakanhukumanmati. 

Schellenberg (36) dihukum pada November lalu atas tuduhan 

sebagai kurir penyelundupan narkoba. Banding yang diajukan oleh 

Schelleberg justru menjadi bumerang bagi dirinya. Pada bulan Desember, 

pengadilan China akhirnya memerintyahkan sidang ulang setelah jaksa 

mengklaim peran penting dalam operasi perdagangan yang dilakukan. 

Dan terdapat buykti yang kuatdan cukup meyakinkan,yang bersangkutan 

terlibatperbuatankriminalyangsangat bearat. 
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Kapal Vietnam Tabrak Kapal Perang Indonesia KRITjiptadi 381 
di Laut Natuna Utara 

 
Topan18 

Thopan07.iainpalopo@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Video viral di media sosial, memperlihatkan kapal 

Vietnammenabrak kapal perang Indonesia di laut lepas.Dalam rekaman 

video amatir yang berdurasi 1 menit 24 detik itu, tampak Kapal Dinas 

Perikanan Vietnam menambrak KRI TPD 381.Dalam video tersebut, 

tampak sebuah kapal dinas perikanan Vietnam yang memiliki nomor 

lambung KN-213 mendekat ke arah KRI TPD 381 yang sedang melaju.Di 

badan kapal Vietnam itu, tampak tulisan'Vietnam Fisheries Resources 

Surveillance'.Kapal Vietnam itu tampak terus melaju ke arah lajur KRI 

Tjiptadihinggamenabrak KRITPD381. 

Hal ini lantas membuat sejumlah awak buah kapal di KRI TPD 

381 berlarian ke arah geladak kapal.Mereka berteriak, bahkan 

mengucapkan sejumlah cacian baik menggunakan bahasa Indonesia 

maupun bahasa daerah pada awak kapal Vietnam itu.Namun kapal 

Vietnam itu tampak tak memedulikan.Saat KN-213 menabrak KRI TPD 

381,awak kapal KRI TPD 381 tampaksiagasambil membawasenjatalaras 

panjang mereka,ada juga awak kapal yang menendang dan memukul 

kapal Vietnam menggunakan linggis. Setelah menabrakkan diri, kapal 

Vietnam itu lantas mundur dan menjauh dari KRI TPD 381.Tampak awak 

kapal KRI TPD 381 yang menunjuk-nunjuk dan masih mengeluarkan 

caciannya untuk awak kapal KN 213 itu.Seolah tak menghiraukan, KN 213 

terus mundur, kembali ke laut lepas.Insiden tersebut terjadi pada Sabtu 

(27/4/2019). 
 
 

18 Topan,Hukum Keluarga,semster IV 
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Awalnya, KRI TPD 381 sedang melaksanakan patroli di laut Natuna dan 

menangkap kapal berbendera Vietnam KIAV BD 979 karena kedapatan 

sedang melakukanillegalfishing. Melihat hal tersebut, dua kapal dinas 

perikanan Vietnam mendekat dan mencoba menghalangi proses 

penangkapan.Dua kapal Vietnam tersebut merupakan KN 264 dan KN 

231.Kedua kapal bermanuver, mendekati KIAV BD 979 dan menabrakkan 

diri ke kapal tersebuthingga mengalami kerusakan meski diteror, KRI TPD 

381 tetap menyeret kapal tersebut ke Lanal Ranai dan tak menghiraukan 

dua kapal dinas Vietnam yang terus saja melakukan manuver 

berbahaya.KN 264 kembali melakukan aksi nekat dengan menabrak KRI 

TPD381 darisisilambungkiri. 

Sementara KN 231 menabrak KIAV BD 979 hingga bocor dan 

tenggelam.Namun karena KRI bisa saja terseret KIAV BD 979 yang 

tenggelam, komandan kapal akhirnya memerintah awak kapal untuk 

memotong tali yang menghubungkan KRI TPD dan KIAV BD 

979.Setelahnya, kedua kapal dinas perikanan Vietnam itu langsung pergi 

menjauh.Beruntung, 15 ABK KIAV BD 979 berhasil diamankan dan 

diinterogasi.. 

 
B. Permasalahan Kasus 

Latar belakang bagaimana penegakan hukum dan kedaulatan 

terhadap Ilegal fishing? 

 
C. Telaah Kasus 

Penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk 

mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara penegakan 

hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi 

pemerintah PraktikIllegal fishingmerupakan satu dari sekian pelanggaran 

yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Illegal 

fishingdilakukan oleh kapal asing yang secara ilegal masuk kedalam 

wilayah perairan Indonesia,dan melakukan penangkapan ikan tanpa 
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memiliki surat izin dari pemerintah. Maka dari itu perlu untuk 

menciptakansuatukoordinasiantarinstansidemiterciptanyaefisiensidan 

efektivitas dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum. 

Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005, telah 

dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai upaya 

menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar instansi dalam 

pengamanan dan penegakan hukum di laut. Sayangnya kewenangan 

“koordinasi” yang diberikan terlampau lemah sehingga pada akhirnya 

tidakmemberipengaruhapapun. 

Menurut pasal Pasal 59 ayat (3) pada UU No 32 Tahun 2014 

tentang Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut. Badan 

Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non 

kementerian yang berada di bawah Presiden, yang memiliki tugas utama 

yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan 

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.Maka dari itu perbatasan laut 

Indonesi seharusnya lebih di perketatatlagi penjagaannya agar negara- 

negara dari luar tidak lagi mellakukan hal-hal yang dapat merugikan 

negara kesatuan indonesia kejadian seperti ini tidak baru kali ini tidak 

hanya baru kali ini terjadi di perairan indonesia tetapi sudah beberapa kali 

terjadi yang dilakuka oleh negara-negara tetangga indonesia yang 

mengklaim perbatasan yang masih di perairan indonesia pemerintah 

indonesiaharusmelakukanprotesbesarterhadapapayangdilakukanoleh 

pengawas perikanan vietnam melakukan manuver berbahaya terhadap 

kapal kri tjiptadi -381 yang terjadi pada pukul 14,45 wib sabtu 

(27/4/2019) dan lokasi kejadian di laut natuna utara.kementrian luar 

negeri harus mebawa kasus penabrakan kapal pengawas perikanan 

tersebut di forum internasional agar insiden serupa tidak terjadi lagi serta 

menjagakedaulatanmasing-masingnegara. 
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D. Kesimpulan 

Kapal Vietnam menabrak kapal perang Indonesia di laut 

lepas.Dalam rekaman video amatir yang berdurasi 1 menit 24 detik itu, 

Kapal Dinas Perikanan Vietnam menambrak KRI TPD 381.Dalam video 

tersebut, tampak sebuah kapal dinas perikanan Vietnam yang memiliki 

nomor lambung KN-213 mendekat ke arah KRI TPD 381 yang sedang 

melaju.Di badan kapal Vietnam itu, tampak tulisan'Vietnam Fisheries 

Resources Surveillance'.Kapal Vietnamitutampak terusmelajukearahlajur 

KRITjiptadihinggamenabrak KRITPD 381. 

Sehingga perlu untuk menciptakan koordiasi antar instansi demi 

terciptanya efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengamanan dan 

penegakan hukum. Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden nomor 81 

tahun 2005, telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut 

(Bakorkamla) sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam koordinasi 

antar instansi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut. 

Sayangnya kewenangan “koordinasi” yang diberikan terlampau lemah 

sehinggapadaakhirnyatidakmemberipengaruhapapun. 

Maka dari itu perbatasan laut indonesi seharusnya lebih di 

perketatat lagi penjagaannya agar negara-negara dari luar tidak lagi 

mellakukan hal-hal yang dapat merugikan negara kesatuan indonesia 

kejadian seperti ini tidak baru kali ini tidak hanya baru kali ini terjadi di 

perairan indonesia tetapi sudah beberapa kali terjadi yang dilakuka oleh 

negara-negaratetanggaindonesiayangmengklaimperbatasanyangmasih 

diperairanindonesiapemerintahindonesiaharusmelakukanprotesbesar 

terhadap apa yang dilakukan oleh pengawas perikanan vietnam 

melakukan manuver berbahaya terhadap kapal kri tjiptadi -381 yang 

terjadi padapukul 14,45 wibsabtu(27/4/2019) danlokasikejadian di laut 

natuna utara.kementrian luar negeri harus mebawa kasus penabrakan 

kapal pengawas perikanan tersebut di forum internasional agar insiden 

serupatidakterjadilagisertamenjagakedaulatanmasing-masingnegara. 
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Konflikantara Myanmardan Bangladesh diWilayah Perbatasan 

Wahyuddin 19 

 
A. Deskripsi Kasus 

Bangladesh menuduh Myanmar melanggar wilayah udara akibat 

krisis pengungsi rohingnya dan memperlihatkan aksi propokatif: 

Pernyataankeprihatinanygsangatmendalamdari Bangladesatasperilaku 

para propokatif yang terjadi. Myanmar mengambil langkah untuk 

memastikan pelanggaran kedaulatan supaya tidak terjadi lagi. Perhatian 

Bangladesiniterterapadatulisankementrianluarnegrinya. 

Myanmar berulangkali melanggar wilayah udara dari Banglades 

dimulai pada tanggal 10,12 dan 14 september. Maka dari itu Banglades 

menghubungi Duta besar (Dubes) Myanmar untuk mengajukan 

keluhannya. Pemerintah Myanmar pun mengatakan tidak mendapatkan 

informasi tentang kejadian yang dikeluhkan Banglades. Ada sekitar 400 

ribu warga rohingnya yang menyebrang memasuki wilayah Banglades 

pada tanggal 25 Agustus, sebab mereka menghindari serangan yang 

dilakukanpemerintah Myanmarmelaluikelompokbersenjata. 

 
B. Permasalahan 

Selama beberapa saat, saat Banglades menghadapi krisis 

pengungsi Rohingnya yang mengalami konflik dengan Myanmar 

menganggap kedatangan mereka tidak berhak mendapat 

kehormatan.Yang menjadi permasalahan pada konflik yang terjadi antara 

Myanmar dan Banglades yaitu dipicu adanya krisis kemanusiaan.Dewan 

keamanan Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) mengharapkan agar 

Myanmar mengakhiri kekerasan yang disebut sebagai pembersihan etnis. 

Menurut Myanmartuduhantersebuthanyalahbentukpasukankeamanan 
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melakukan oprasi demi untuk membela diri dari aksi pemberontakan 

tentarapenyelamatanRohingnyayangbertanggungjawabpenuh. 

Selain itu tentara Myanmar di penjara karena telah membunuh 

muslim rohingnya yang meninggalkan Negara mereka agar terhindar dari 

aksi militer. Penindasan yang juga terjadi pada muslim Rohingnya masih 

terjadi. Pemerintahan Myanmar mengarahkan seluruh pasukannya 

Rakhine akibatnya itu banyak warga Rohingnya tewas pada kejadian 

tersebut. Penduduk Myanmar mayoritas beragama Budha sehingga itulah 

masyarakat muslim Rohingnya ditindas oleh miyanmar. Diwilayah 

Myanmar warganya tidak di akut keberadaannya,tidak mendapatkan 

pedidikan, akseskesehatansertaterusmenerusmendapatkekerasan. 

 
B.Telaah Hukum 

Secara umum orang dapar berpendapat bahwa konflik yang 

terjadi antara Myanmar dan Banglades dipicu dari awal Banglades yang 

menuduh Myanmar yang melampaui wilayahnya secara berulang ulang 

kali, seperti aktivitas helicopter milik Myanmar di wilayah 

Banglades.Konflik yang terjadi ini pada awalnya merupakan konflik yang 

terjadi pada suatu Negara yang dapat terjadi pada suatu waktu yang telah 

menjadi masalah internasional. Oleh karena itu, masalah tersebut 

berdampak kepada warganya sehingga masyarakatnya memaksakan diri 

keluar dari negranya di sebabkan oleh perlakuan yang tidak adil serta 

diperlakukan dengan tidak selayaknya, salah satunya itu tdak di akuinya 

darikewarganegaraan Myanmar. 

Penduduk yang mengalami penderitaan dari militer Myanmar 

mereka kemudian melarikan diri atau keluar dari negaranya perpindahan 

kependudukan nya mengarah ke Negara-negara yang di anggap 

berdekatan seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kedatangan 

masyarakat Rohingnya yang berangsur-angsur memasuki wilayah 

Indonesia yang tidak membawa dokumen jelas bertentangan dengan 

ketetuan per-w-an Indonesia pada pasal 8 ayat (1) UU NO. 6 Tahun 2001 
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tentang kelmigrasian. Sedangkan berdasarkan ketentuan Hukum 

Internasional pengungsi ditentukan pada pasal 33 konversi jenewa tahun 

1951Tentangpengugsi. 

 
D.Kesimpulandan Saran 

Myanmar secara jelas mendukung aksi dari militer di Negara 

Rakhine. Hukum intenasional tidak sama sekali mengakui pembersihan 

etnisyangmenjadibagiandari pelanggaranatas Hak Asasi Manusia(HAM) 

dan mengganggu ketentraman serta ketidak setaraan keadilan yang 

dialami Rohingnya. Perkembangan yang terjadi pada Negara –nya tidak 

dialami oleh Rohingnya seperti, pendidikan kesehatan dan muslim 

diasingkan. 

Yang menjadi harapan adalah adanya saling pemahaman antara 

kedua Negara, adanya kesetaraan keadilan, kehidupan yang layak bagi 

setiap manusia. Pencapaian harapan agar tidak lagi ada penindasan yang 

dialami muslim Rohingnya sehingga mereka dapat hidup tentram. 

Diharapkan agar kedua Negara ini saling akur dan menghargai satu sama 

lain dari masing-masing Negara menghargai wilayah, kemanusiaan dan 

pengakuan kewarganegaraan serta berhentinya penindasan yang 

dilakukanmiliter-militer Negara. 
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KonflikBlokAmbalatantara 
Indonesiadan Malaisya 

Asrin20 

 
A. Deskripsi Kasus 

Indonesia mempunyai banyak pulau dan potensi Sumber Daya 

Alam. Salahsatunya adalah Ambalat , yang terletak di laut Sulawesi atau 

SelatMakassar milik negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Blok 

Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung 

kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. 

Yang perlu digaris bawahi wilayah Ambalat adalah milik Indonesia. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan Perjanjian Tapal Batas 

Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang 

ditandatangani di Kuala Lumpur, telah diratifikasi pada tanggal 7 

November1969. 

Hal ini kemudian menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat 

berada di bawah kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, letak geografis Blok 

Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, 

sehingga rawan menimbulkan konflik perbatasan. Namun wilayah itu 

diklaim oleh Malaysia melalui peta 1979 yang diterbitkan secara sepihak. 

Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan 

maritim , mereka membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan 

memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan 

memajukan koordinat 4° 10' arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia 

memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim itu, merujuk pada 

Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia tahun 1969 dan 

Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970 (lihat 

gambar 1). 
 
 

20 Mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara 
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Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak 

Malaysiauntuk melakukanekspansiterhadap wilayah Indonesia. Kasusini 

meningkat profilnya setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan(2002), 

yang dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah 

Internasional. Peta 1979 itusudahdiprotes Indonesiadanbeberapanegara 

Asia Tenggara lainnya. Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia terus 

menyampaikan protes secara berkala, karena Malaysia telah melanggar 

wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dan hak berdaulat 

Indonesia. 

Pada 2005, dikagetkankembaliolehpemberitaanberbagaimedia 

massa yang memuat persoalan wilayah perairan yang telah menjadi 

sengketa antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Wilayah yang 

disengketakan tersebut tidak lain adalah di kawasan Ambalat, sebelah 

timur kepala Pulau Kalimantan, yang juga masih di perairanBoer Mauna, 

Laut Sulawesi. Negara Jiran itu tiba-tiba mengklaim wilayah Indonesia 

merupakanwilayahperairanmereka. 

Namun, Indonesia tidak akan merujuk sengketa mereka atas 

minyak dan gas di Blok Ambalat yang kaya ke Mahkamah Internasional / 

International Court of Justice (ICJ). Menteri Luar Negeri Datuk Seri Utama 

Dr Rais Yatim mengatakan ini adalah karena pemerintah kedua negara 

telah membentuk sebuah kelompok orang terkemuka untuk mempelajari 

sengketa. "Kami telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara 

damai. Kamiakanmemintapandangandaripakarhukumlautdanwilayah 

untuk solusi," tambahnya. "Kami juga akan mendapatkan kelompok netral 

untuk memberikan pandangan pada sekali ini kita sudah mendapat 

rekomendasi dari komite teknis yang memiliki perwakilan dari kedua 

negara," katanya usai membuka pertemuan tahunan asosiasi Jelebu 

mantanpolisiyangumumdisini. 

Pada awal 2005, Malaysia memberikan hak eksplorasi minyak di 

daerah lepas Laut Sulawesi, yang juga diklaim oleh Indonesia, untuk Shell. 

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia memberikan izin kepada ENI 
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perusahaan Italia untuk eksplorasi minyak dan gas di blok Ambalat. 

Indonesia kemudian mengirim kapal perang dan jet tempur ke daerah 

tersebut, memaksa Malaysiamelakukanpenghentiankegiatan. 

 
B. Permasalahan 

Faktor yang mendasari Malaysia melakukan klaim atas wilayah 

blok Ambalat Sudah tercatat bahwa blok Ambalat merupakan bagian dari 

wilayah Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur Indonesia. Yang telah 

tercantum pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia 

tahun 1969 dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia 

tahun 1970. Akan tetapi masih saja ada klaim dari Malaysia yang 

menyatakan bahwa blok Ambalat adalah milik negara Malaysia. Berikut 

adalah beberapa faktor mengapa Malaysia ingin mendapatkan blok 

Ambalat. 

Segi Politik 

Malaysia ingin memperluas wilayah negaranya, untuk mencapai 

kedaulatan yang lebih atas wilayah tersebut. Dengan bertambahnya 

wilayah sehingga meningkatkan kedaulatan , hal tersebut dapat 

meningkatkan pula harga diri bangsanya di kancah Internasional. Seperti 

yang telah kita ketahui bahwa sistem hubungan internasional bersifat 

anarki sehingga seperti tanpa aturan, siapa yang mempunyai power 

(kekuatan) yang lebih besar ,maka dialah yang lebih berperluang 

memperoleh keuntungan politik, dan tidak ada yang bisa mencegah suatu 

negara untuk mencapai kepentingannya baik itu organisasi internasional 

(PBB) ataupun hukum internasional (bagi negara mempunyai power 

yang sangat besar), karena kepentingan nasional adalah segala-galanya 

bagi negara ,tidak ada kepentingan lain selain mencapai kepentingan 

nasionalnya. Apalagi Malaysia tergabung dalam British Common Wealth( 

negara- negara persemakmuran Inggris) yang otomatis mem-back up 

pergerakan Malaysia sendiri. Dan koalisi ini bisa dijadikan senjata politik 

tersendiribagipertahanan Malaysiadidunia Internasional. 
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Segi Ekonomi 

Keinginan Malaysia untuk memiliki kawasan perairan Ambalat 

adalah karena di perairan tersebut terdapat sumber daya alam yang 

melimpah yaitu minyak dan gas bumi yang diperkirakan masih sangat 

menghasilkan dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Apabila kawasan 

itu jatuh ke tangan Malaysia , tentu saja membawa keuntungan besar dari 

eksploitasi kawasan tersebut. Mereka juga dapat menggunakan minyak 

dan gas bumi sebagai bahan bakar bagi negaranya serta menjual dapat 

menjual pula ke perusahaan asing (shell). Dengan begitu meningkatkan 

industrialisasidanberdampak baikbagipendapatandomestik. 

 
C. Tinjauan Hukum 

Dasar Hukum bahwa blok Ambalat adalah Milik Indonesia 

Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok Ambalat adalah milik 

masing-masing negara tersebut. Akantetapi bagaimana menurut hukum 

maupun perjanjianyangberlakuantaramerekasebagaibuktikepemilikan 

blok Ambalat yang penuh potensi sumber daya alam tersebut. Adapun 

beberapa landasan maupun dasar hukum akan kepemilikin blok Ambalat 

atas Indonesia. Antaralain: 

Garis Pangkal Teritori menurut Konvensi Hukum Laut UNCLOS 

1982. Sepertiyangtelahdijelaskanmelaluikerangkateori, bahwakonvensi 

hukum laut telah disepakati oleh negara- negara di PBB. Yang kemudian 

dituangkan dalam UU No.17 Tahun1985. Dalam KHL 1982, terdapat 3 

cara penarikan garis pangkal laut teritorial atau garis dari mana laut 

teritorial mulai diukur, yaitu cara penarikan garis pangkal normal (normal 

baselines), cara penarikan garis pangkal lurus ( straight baselines), cara 

penarikan garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines). Kemudian 

menjadikan luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 

juta Km2, menjadi 5,8 juta Km2. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah 

pulaudanduapertigawilayahnyaberupalautan. 
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Garis Pangkal Kepulauan Indonesia menurut UU No.6 Tahun 1996 

mengenaiperairan Indonesia 

Berdasar KHL 1982, Indonesia mengiplementasikannya melalui 

UUNO. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnyadalampasal 

yang menyatakan garis pangkal lurus yang menyatakan garis pangkal 

kepulauan Indonesia tersebut dicantumkan dalam peta yang memadai 

untuk menegaskan posisi Indonesia dengan dibuatnya titik- titik koordinat 

geograis dan lebih lanjut diatur dalam PP. PP tersebut tidak lain adalah PP 

No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Garis Pangkal 

Kepulauan Indonesia. Karena adanya perubahan titik pangkal Pulau 

Sipadan dan Ligitan , Karang Unarang sebgai penggantinya, Karang 

Unarang terletak pada posisi 12 mil di luar batas maritim Malaysia dan 12 

mil di selatan Pulau Sipadan, batas maritim klaim ini tidak pernah 

dibicarakan oleh Malaysia ke Indonesia. Dengan dibangunnya mercusuar 

di atas Karang Unarang dapat menjadi acuan bagi pearikan garis batas 

maritim laut teritorial , zona ekonomi eksklusif , dan landasan kontinen. 

Sehingga Malaysia akan kehilangan langkah untuk mengklaim Blok 

Ambalat yang mencakup landasan kontinen dan perairannya sejauh 200 

millautdariperbatasnmaritim. 

 
D. Kesimpulandansaran 

Menjadi pelajaran berharga bahwa, Indonesia harus lebih 

memperhatikan pulau , perairan yang berada di kawasan perbatasan. 

Sebagai aktor politik yang rasional Indonesia tidak mau secara gegabah 

mengajukan permasalahan ini ke pada Mahkamah Internasional ataupun 

memutuskanperang. Haltersebutkarena: 

1. Melihatdukungannegaralainyangadamembantu Malaysia. 

2. Secara ekonomi Indonesia tidak siap bila harus bertarung lewat 
perang, karenaadakebutuhannegarayangtakkalahpentingnya. 

3. Membangun image di dunia Internasional bahwa Indonesia tidak 

arogandanramahpadanegaratetangga. 
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Akantetapi bukan berarti pemerintah Indonesia lepas tangan begitu saja 

bila kedaulatan negara terancam. Melalui Deplu dan pertahanan militer 

terbukti bahwa setidaknya ada upaya untuk mempertahankan wilayah 

teritorial negara yang juga sebagai bentuk dari wilayah kedaulatan. 

Kemudianbelajardarikasuslepasnya Pulau Sipadandan Ligitan, Indonesia 

harus lebih melihat bagaimana keadaan daerah perbatasan dan 

memperhatikannya. Membuat batasan antar negara secara jelas sehingga 

mencegahnegaralainyangmenconamengeklaimmiliknegara. 

Demikian makalah ini telah disusun, semoga menambah 

khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Serta mengajarkan kita 

untuk merawat dan mempertahankan apa yang kita miliki, supaya tidak 

direbut oleh orang lain. Saya rasa masih dapat kekurangan dalam 

penulisannya, jadi masih dibutuhkan saran dan kritikan untuk revisi 

makalah ini menjadi lebih baik. Akhirkata penulis ucapkan terimakasih 

atasperhatiannya. 
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Indonesia Menghukum Mati Warga Negara Asing 
( WNA)Kasus Narkoba, DubesAustralia 

untukIndonesia Ingin Ditarik Pulang 
 

Putri Nikita Utami21 

Putrinikitautami019@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Indonesia kembali melakukan eksekusi mati terhadap delapan 

orang warga negara asing (WNA) sebagai terpidana hukuman mati kasus 

Narkoba yang berlangsung di penjara Nusakambangan Cilacap, Jawa 

Tengah. Kedelapan warga negara asing( WNA ) ini di tangkap di bandara 

Ngurah Rai, Bali dengan tuduhan kasus penyeludupan Narkoba yang 

mengikat ditubuh mereka.Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga 

negara Australia yang mendapat hukuman mati terhadap kasus 

penyeludupan Narkobalebih dari 8 Kilogram heroin yang masuk ke 

indonesiaditangkapdibandarabersamabebaraparekannya. Andrewdan 

Myuran dinyatakan telah bersalah dan mendapat hukuman mati, mereka 

telah menyediakan uang, tiket pesawat dan hotel kepada para penyeludup 

dan kurir dari barang terlarang tersebut.Kedua terpidana ini sempat 

mengajukan perlawanan hukum kepengadilan namun, pengadilan 

menolakbandingtersebut. 

Lainhalnya dengan Mary Jane Veloso Warga Negara Filipina yang 

juga terdaftar pada deretan nama – nama Warga Negara Asing ( WNA ) 

yang akan di eksekusi mati. Jelang sebelum di jatuhkan hukuman kepada 

Mary Jane warga negaranya turut simpatik dan menunjukkan kepedulian 

sehingga pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan hasil 

putusannya.Presiden Indonesia Jokowi Dodo, membatalkan hukuman 

jelang pelaksanaan eksekusi mati. Dengan alasan, Tintih Sergio bos dari 

Mary Jane yang menyerahkan diri kepada pihak berwajib di negaranya. 
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Sebelum dilakukannya hukuman mati pengacara dari terpidana 

mendapatkan bukti – bukti baru untuk mempertegas kejelasan terhadap 

kasus Mary Jane. Mary Jane hanyadijadikan sebagai alat kurir atau 

perdagangan narkoba oleh karna itu,Mary Jane hanya mendapat pidana 

tahanan. 

 
B. Permasalahan 

Upayabandingyangdikalukanolehkeduaterpidana Andrewdan 

Myuran untuk mendapat hukuman yang lebih ringan jelang sebelum 

dilakukannya eksekusi mati telahditolak oleh pengadilan dan justru malah 

menambahkan hukuman kepada keduanya karna dianggap tidak dapat 

mengadirkan alat bukti yang mendukung bahwa meraka tidak patut 

dihukum mati tetapi cukup mendapat hukuman tahanan seperti layaknya 

beberapa rekannya yang sebelumnya juga melakukan Banding hanya 

mendapat hukuman penjara selama 20 Tahun atau hukuman penjara 

seumurhidup. 

Pemerintah Australia, melalui mentri luar negri Australia Julie 

Bilshop menentang keras ingin menarik pulang kedua warga negaranya 

yang terkenna vokis hukuman mati di Indonesia tetapi, pemerintah 

Indonesia menolak hal tersebut bahkan para pemimpin Australia 

membuat permintaan pribadi yang menyatakan bahwa akan melakukan 

hubungan Komersial dan polotik untuk pengampunan warga – warganya 

kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi langkah Presiden Jokowi Dodo 

malah mempercepat waktu pelaksanaan eksekusi mati. Pasca 

dilakukannya eksekusi mati pemerintah Austalia tetap menyampaikan 

protesnya melalui pertemuan para Mentri Luar Nergri ASEAN di Loas, 

Perdana mentri Australia tetap menghargai proses hukum yang 

diberlakukan di Indonesia kepada warganya, tetapi, iya tetap 

mengupayakanjalurdiplomatik. 

Duta besar (dubes) Australia kembali berkunjung ke Jakarta yang 

bertujuan mengenai pemberhentian bantuan Australia kepada Indonesia 
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pascaeksekusimatiterhadapkeduawarganegaranya.pemernta Indonesia 

meminta pengampuan kepada Negara lain apabila ada warganya yang 

akan dikenakan hukuman dinegara tetangga. Tetapi, mengapa pemerntah 

Indonesiatidakmemberkankesempatankepada Negara Asng ,ujar Rupert 

Colville Perdana Mentri Australia. Menurut Presiden Indonesia Jokowi 

Dodo ekseksi mati merupakan suatu upaya atau cara pemerintah untuk 

memberantas obat – obatan terlarang. Baginya tidak ada kaitan terhadap 

masalah ini, sebeb kerja sama bilateral yang dilakukan pemerintah 

Australia dengan pemerintah Indonesia sudah sangat lama. Jadinya, tidak 

ada kendala terkait hukuman mati dan kerja sama bilateral antar negara, 

karena di anggapnya bentuk protes yang di lontarkan Mentri Luar Negri 

Australia terhadap Pemerintah Indonesiamerupakanmasalahyangsudah 

dianggapbiasa. 

 
C. Tinjauaan Hukum 

Tindak Pidana Narkotika saat marak terjadi dan bahkan menjadi 

tradisi bagi kalangan milenial yang dilakukan dengan berbagai modus 

operasi , teknologi yang canggih, dukungan jaringan yang luas dengan 

sejumlahnilaiuangyangfantastik. Hanyasajaadabeberapajenis Narkotika 

yang dibolehkan ekspor impornya seperti untuk kesehatan dan lain – 

lain.Pada pertemuan para Mentri yang diwakili oleh Mentri Luar Negri 

Indonesia Retno Marsudi, tidak mempermasalhkan protes yang 

dilontarkan mentri luar negri Australia Julie Bilshop yang sangat 

memperotes kebijakan pemerintah indonesia terkait eksekusi mati dan 

akan memberhentikan kerjasama antar negarapadahal Indonesia telah 

melakukanhubungankerjasamadisepuluhnegaralainnya. 

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang menyatakan 

bahwa “pengedaran dan penyalagunaan narkoba termaksuk tindak 

criminal berat “ yang direvisi menjadi dasar kasus Narkotika Undang – 

Undang Nomor. 35 Tahun 2009 . Oleh karna itu, orang yang terlibat dalam 

penyeludupankasus Narkoba harusdihukummatimeskipundalam Pasal 
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146 UU tentang Narkotika menyatakan bahwa “Warga Negara Asing ( 

WNA ) yang melakukan Tindak Pidana Narkoba ini dilakukan pengusiran 

keluar wilayah Indonesia “ .Akan tetapi kebijakan Pemerintah Indonesia 

yang menghukum mati Warga Negara Asing agar ingin memberantas 

serta memberikan efek jera kepada siapapun yang membawa barang 

terlarang tersebut, Narkoba dapat juga menghancurkan kesejateraan 

manusia, membahyakan anak – anak bangsa dan merenggut nyawa 

genrasi. 

Dalam kovensi Persatuan Bangsa –Bangsa (PBB) menyatakan 

bahwa sebuah Negara boleh memberlakukan hukumannya kepada 

Warga Negara Asing (WNA) yang lebih ketat terhadap pelaku Tindak 

Pidana Narkoba. Atas dasar itulah Pemerintah Indonesia menegakkan 

hukumanmati.Pemerintah Indonesialebihmemperketat Tindakanpidana 

yang bermungkinan besar bisa keluar masuk Indonesia serta 

meningkatkan keamanan Transportasi baik darat maupun laut.Sebagai 

tambahan keamanan Pemerintahaan Indonesia berkejasama dengan 

Badan Narkotika Nasional ( BNN ) dengan Komisi Pengendalian Narkotika 

di Tingkokdan Bangkok. 

 
D. Kesimpulandan Saran 

Hukumanmatibagi Pelaku Tindak Pidana Narkobatelahmenjadi 

kontroversi dikalangan masyarakat. Dimana dari kedua sisiada yang Pro 

dan Kontradenganmempertahankanargumennyamasing – masing. Pada 

pihak Pro, Narkoba dianggap sebagai suatu permasalahaan yang dimana 

dapat merenggut jiwa manusia dan dapat merusak generasi bangsa 

sehingga perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk 

memberantas kejahatan Narkoba. Selain itu yang menjadi alasan utama 

adalah hukuman mati dapat memberi efek jera terhadap kejahatan 

Narkoba bila menyadari akan dihukum mati, setidaknya ada rasa takut 

untukmelakukanhaltersebut. 
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Pada pihak Kontra, pelaku Tindak Pidana Narkoba yang dijatuhi hukuman 

mati merupakan bentuk yang dapat merendahkan martabat dan akan 

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk kelangsungan hidup dimana 

Pemerintahtidak dapat mengganggu gugat. Atas dasar inilah banyak 

negara – negara yang menghapus sistem hukum mati di 

negaranya.Tingginya angka hukuman mati yang sangat memprihatinkan, 

terutama kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemimpin- pemimpin 

negara. Hukumanmatiakantetapmenjadimasalah ProdanKontraselama 

masih ada perbedaan pendapat yang terjadi. Kita tidak dapat memihak 

kepada salah satunya, sebab yang dapat menetukan apahkah seseorang 

pantas dihukum mati harus mempertimbangkan segala aspek dari 

terpidanasebelumdijatuhkannyaputusanpengadilan. 
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KrisisRohingyaMyanmar Danbangladesh 
 

Hijra22 

hijrahsyilah@gmail.com 
 

A. Dekripsi Kasus 

Orang rohingya di Negara bagian Rakhine utara, Myanmar, telah 

dianggap sebagai kelompok minoritas (kelompok sosial yang tidak 

menyusun mayoritas populasi dari kelompok masyarakat tertentu) yang 

palingtertindasdidunia. Orang Rohingyamenganggapdirimerekasebagai 

keturunan saudagar Arab yang telah menetap di wilayah tersebut 

beberapagenerasisebelumnya. Paraahlitelahmenyatakanbahwamereka 

telah ada di wilayah tersebut sejak abad ke-15. Namun, mereka telah 

ditolak kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap 

merekasebagaiimigranelegal(pendatanggelap) dari Bangladesh. 

Pada masa modern, penindasan terhadap Muslim Rohingya di 

Myanmartelahadasejaktahun1970-an. ituorang Rohingyabiasanyatelah 

menjadi sasaran penindasan oleh pemerintah dan Nasionalis Buddhis. 

Ketegangan antara berbagai kelompok keagamaan di negara ini sering di 

eksploitasi (politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang) oleh 

penguasa militer Burma. Menurut laporan Negara Myanmar, pada tanggal 

9 Oktober 2016, beberapa individu bersenjata menyerang beberapabarak 

polisi perbatasan di Negara bagian Rakhine yang menewaskan 9 orang 

polisi. Senjata dan amunisi juga dijarah (barang milik diambil). Serangan 

besar terjadi di kota Maungdaw negara itu. Identitas para penyerangtetap 

tidak diketahui, meskipun diyakini kelompok sempalan dari Organisasi 

Solidaritas Rohingya. 
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B. Permasalahan 

Penyidik khusus komisi HAM PBB untuk Myanmar Yanghee Lee 

menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Bangladesh 

memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya kesebuah pulau terpencil. Dia 

memperingatkan pulau tersebut memungkinkan tidak layak huni dan bisa 

memicu krisis baru. Bangladesh sebelumnya mengumumkan rencana 

memindahkan para pengungsi ke pulau Bhasan Char untuk mengurangi 

kepadatan ditempat penampungan pengungsi cox’s bazar. Saat ini sekitar 

730.000 warga Rohingya ditampung di cox’s bazar, sekaligus 

menjadikanyakamppengungsiterbesardidunia. 

PBB menyatakan minoritas Muslim ini melarikan diri dari 

pembunuhan massal dan pemerkosaan di Negara bagian Rakhine, 

Myanmarsejak Agustus 2017. Sejumlahpihakmengkritikrencanarelokasi 

ini. Mereka menyatakan pulau itu sering diterjang badai dan tidak dapat 

menyediakan mata pencaharian bagi ribuan orang. Penyidik khusus 

komisi HAM PBB Yanghee Lee mengunjungi pulau yang akan dijadikan 

tempatpenampunganpengungsi Rohingya(Reuters: Denis Balibouse). 

Pemerintah Bangladesh, katanya, berkewajiban memastikan 

bahwa pemindahan itu tidak menimbulkan krisis baru. Pemerintah 

Bangladesh belummemberikantanggapan terhadapmasalah ini. Lee yang 

dilarang mengunjungi Myanmar, dalam laporanya ke komisi HAM PBB di 

Jenewa menyatakn sekitar 10.000 warga sipil melarikan diri dari Rakhine 

sejak November akibat kekerasan dan kurangnya bantuan kemanusiaan. 

Dia mendesak Dewan keamanan PBB untuk segera membawa kasus ini 

kepengadilan kriminal Internasional (ICC), menurutnya, para pejabat ICC 

juga datang ke Bangladesh untuk melakukan pemeriksaan awal kasus ini 

bisadinaikkanstatusnyaketahappenuntutan. 

Pada September lalu, jaksa ICC memulai periksaan awal apakah 

dugaan deportasi paksa orang Rohingya dari Myanmar masuk kejahatan 

perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun perwakilan tetap 

Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, menegaskan pengadilan yang 
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bermarkas di Den Haag dan secara hukum independen dari PBB, tidak 

memilikiyurisdiksiatas Myanmar. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Sebelumnya,pemerintahMyanmarmengungkapakan bahwa 

sebanyak limaanggota dari sebuah keluarga telah tiba di “kamprepatriasi” 

pada sabtu (14/04). Disebutkan mereka telah diberikan pasokan 

kebutuhan rumah tangga dan semacam kartu tanda penduduk (KTP). 

Sedikitnya 700.000 warga Rohingya meninggalkan kediaman mereka di 

Negarabagian Rakhinedansekitarnyauntukmenghindariaksimiliter. 

Sejak Agustus 2017 lalu mereka menetap di wilayah Bangladesh, 

dekat perbatasan Myanmar. Namun demikian, menurut pemerintah 

Bangladesh, keluarga Rohingya itu tidak pernah tinggal diperbatasan 

antara kedua negara, dan bahkan sebelumnya tidak pernah meninggalkan 

Myanmar. Demi menguatkan klaim itu, pemerintah Myanmar pada sabtu 

lalu merilis foto-foto yang disebut sebagai keluarga “Muslim” sedang 

menerima kartu verifikasi nasional. Berbeda dengan KTP, kartu itu hanya 

mencatatseseorang sebagai penduduk suatu daerah, tapi tidak mengakui 

merekasebagai warga negara Myanmar. Pemerintah Myanmarmenyebut 

merekakeluarga“Muslim” namunsamasekalitidakadakata“Rohingya”. 

Rohingya, yang kebanyakan beragama islam, merupakan 

kelompok etnik minoritas di Myanmar. Mereka tidak pernah diakui oleh 

negara tersebut, yang membuat mereka tidak pernah memiliki status 

warga negara karena dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. 

Ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dan 

wilayah perbatasan kedua negara, setelah peristiwa yang digambarkan 

sebagai pembunuhan yang tidak pandang bulu, pemerkosaan, serta 

pembakaran desa-desaoleh militer Myanmar. PBB telah menuduh 

pemerintah Myanmar melakukan pembersihan etnik, sebuah tuduhan 

yangsejakawaldibantaholehpemerintah Myanmar. 
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PadaDesember lalu, pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah 

sepakat untuk mulai memulangkan pengungsi Rohingya sejak januari lalu. 

Saat itu, pemerintah Bangladesh telah memberikan daftar dari 8.000 

pengungsi Rohingya yang menyebrangi perbatasan. Namun sejumlah 

aktivis kemanusiaan mengkhawatirkan keamanan orang-orang Rohingya 

itu jika dipulangkan ke Myanmar. Para pengungsi di Bangladesh 

mengatakan bahwa sebelum mempertimbangkan kembali ke Myanmar, 

mereka harus melihat perkembangan konkret terkait status hukum 

mereka dan kewarganegaraan, keamanan, dan kemampuan menikmati 

hak-hak mendasar di Negara bagian Rakhine, (UNCHR, badan PBB untuk 

pengungsi). 
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Sengketa Perbatasan Timor Lestedan Australia 
di Bawake Pengadilan 

 
Indira Larasati23 

Indiralarasati931@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Dari informasi yang ditelusuri kompas, bahwa Mahkamah 

Arbitrase Internasional (PCA) Belanda pada hari Senin(26/09/2016) 

sepakat mengadili perbatasan maritim antara timor lestse dan autralia 

yang sudah berlangsung satu dekade. PCA didirikan pada tahun 1899, 

didedikasikan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui 

pengadilan arbitrase, mediasi dan cara lain, dengan mengacu pada 

perjanjian internasional dan bilateral. Dan sengketa ini terkait dengan 

status teritorial kedua negara di kawasan laut timur yang memiliki 

kandungan minyak dan gas yang besar yang diperkirakan mencapai 40 

miliardollar ASatau Rp. 519,2 triliun. 

PCA“menyatakan bahwa merekaberwenanguntuk melanjutkan 

proses konsilasi yang diprakarsai oleh Timor Leste melawan autralia. Hal 

itu disampaikan oleh PCA yang berkantor di Den Haag, belanda dan 

sebagaimana dilaporkan kantor berita yaitu Agence france-presse. Bahwa 

timor leste manyambut baik atas keputusan PCA. Dan timor leste 

mendesak PCA , untuk membantu mengakhiri sengketa yang telah 

memperburukhubunganantarakeduanegaratersebut. 

Autralia sebaliknya berpendapat bahwa PCA tidak memiliki 

jurisdiksidalamkasuspersengketaaninikarenapemerintahautraliasudah 

menandatangani perjanjanjian dengan timor leste untuk 

mengesampingkan jalan apapun untuk menyelesaikan kasus 

persengketaan ini kepengadilan. Dan pengacara pemerintah autralia juga 
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telah berusaha mempertahankan pendapat pihaknya telah memulai 

pembicaraan dengan timor leste dengan pertukaran surat pada tahun 

2003 untuk mencoba memecahkan sengketa ini. Namun, panel 

pertukaran surat antara australia dan timor leste “ tidak merupakan 

perjanjankerenapertukaransuratitutidakmengikatsecarahukum”. 

Komisi konsilasi PCA yang beranggotakan lima orang 

memutuskan agar sengketa ini harus diselesaikan dibawah konvensi PBB 

tentang hukum laut , yang meliputi ladang Gas Greater Sunrise yang luas 

yang terletak diantara kedua negara tersebut. Menurut PCA , sengketa itu 

bukan diselesaikan lewat perjanjian tahun 2006, yakni pengaturan 

maritime tertentu di laut Timor (CMATS). Dan timor leste juga telah 

menyerukan CMATS itu sudah batal setelah menuduh autralia melakukan 

kegiatan mata-mata untuk mendapatkan keuntungan komersial selama 

berlangsungnyanegosiasiperjanjiantersebutpadatahun 2004. Dan Timor 

Leste yang baru merdeka dari indonesia pada tahun 2002 , yakni sebuah 

negara miskin yang sangat tergantung pada ekspor minyak dan gas. Dan 

pengadilan yangberbasisdi den Haagini mengatakan pembicaraan antara 

timor leste dan autralia mengenai kasus sengketa ini akan terus 

berlangsung hingga tahun depan. Walau demikian PCA menekankan 

pertemuan ini “ sebagian besar akan dilakukan dalam pertemuan 

tertutup”. Dan komisi akan terlibat “ dalam proses menciptakan hubungan 

yang positif antara kedua belah pihak untuk mencoba dan 

mempertemukan mereka bersama-sama ke meja” kata Aaron matta, 

seorang peniliti senior dari lembaga pemikir the hague institute for global 

justice. 

 
B. Permasalahan 

Permasalahan yang memicu terjadinya sengketa perbatasan 

antara timor leste dan autralia dan dibawah ke Pengadilan ialah setelah 

timor leste merdeka dan memisahkan diri dari indonesia tahun 2002 , dan 

belum ada perbatasan permanen yang memisahkan antara negara timor 
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leste dan australia. Dan selama ini kedua negara tersebut hanya medasari 

perbatasan yang hanya melalui kesepakatan sementara, dan timor leste 

menganggap bahwa kesepakatan itu dipaksakan secara tidak adil oleh 

autralia . kedua negara ini pada tahun 2006 menepakati perjanjian bagi 

hasil eksplorasi dengan masing-masing negara mendapatkan 50% namun 

pemerintah timor leste mengatakan tidak adil karena dipaksakan 

kenegara yang baru saja merdeka dan autralia sementara bersikukuh 

dengan implementasi perjanjian tersebut. dan meyakini bahwa autralia 

mendapatkan jatah lebih besar terhadap ladang gas dan minyak dilaut 

timorlesteyangberniaipuluhandollar. 

Timor leste menganggap autralia telah mencuranginya dan 

meminta keadilan. Pada tahun 2016 timor leste menggugat Australia 

dimahkamah arbitrase internasional, pengadilan arbitrase tertua didunia 

diden Haag, terkait kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 

2006.Untuk menerapkan perbatasan maritim antara timor leste dan 

autralia yangsejalan dengan konvensi hukum laut PBB. Awal perundingan 

bermula dari perselisihan kedua negara mengenai tuduhan mata-mata. 

Dan timor leste menuding badan intelijen Australia memasang alat 

penyadap dikantor kabinet timur leste dan untuk memperoleh informasi 

mengenai perjanjian gas laut timor pada tahun 2004. Dan timor leste 

menginginkan agar perjanjian dibatalkan dengan alasan dugaan tindakan 

mata-mata yang dilakukan oleh autralia dan menyebabkan perudingan 

komersialtidakadil. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Bahwa telah kita ketahui negara Timor Leste dulu sebagian dari 

negara indonesia tetapi mereka memisahkan diri dan ingin mendirikan 

negara yakni pada tahun 2002 , dan negara tersebut dulunya di beri nama 

timor timur tetapi pergantian tahun barulah diberi nama timor leste dan 

negara tersebut mempunyai ladang gas dan minyak yang cukup besar 

sehingga sebagian besar masyarakat hidup bergantung hidup pada ladang 
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gas dan minyak tersebut. Dan ternyata ladang gas dan minyak tersebut 

juga berdampingan dengan negara australia yang diberi nama Greater 

Sunrise. Dan memang belum ada perbatasan permanen tetapi baru 

perbatasansementara. 

Awal perundingan bermula dari perselisihan kedua negara 

mengenai tuduhan mata-mata yakni kasus Spionase yang terkait dengan 

dugaan mata-mata australia yang menimpa timor leste . Dan timor leste 

menuding badan intelijen Australia memasang alat penyadap dikantor 

kabinet timur leste dan untuk memperoleh informasi mengenai perjanjian 

gas laut timor pada tahun 2004 dan baru terungkap pada tahun 2013 dan 

memang timor leste menjadikan tersebut sebagai kasus. Tetapi 

berjalannya waktu akhirnya timor leste mencabut kasus mata-mata 

terhadap negara australia sebagai bentuk bagian dari negosiasi untuk 

menyelesaikan sengketa lama atas batas maritim permanen dilaut timor 

dan sebelumnya memang mereka membuat perjanjian yang mengatur 

bagihasilladangminyakgreatersunriseatau(CMATS). 

Pada tahun 2006 mereka membuat perjanjian agar hasil dari 

ladanggasdanminyaktersebutdibagi 50% dari 2 negaratersebut. Setelah 

itu barulah timor leste mengira bahwa australia tidak adil karena 

dipaksakan ke negara yang baru saja merdeka.Dan disitulah timor leste 

mengakhiri perjanjian maritim tertetu dilaut timor (CMATS) karena 

merasa bahwa australia tidak adil karena lebih besar keuntungan yang ia 

dapatkan . Barulah timor leste menggugat negara australia kepada 

Mahkamah Arbitrase internasional (PCA) bertempat dibelanda pada 

tanggal(26/09/2016) danpermasalahaniniharusdibawah konvensi PBB 

tentanghukumlaut. 

PCA menyatakan mereka berwenang untuk menyelesaikan 

permasalahan ini.Dan Negara timor leste mendesak PCA agar supaya 

menyelesaikan permasalahan persengketaan perbatasan yang hampir 10 

thn terjadi perselisihan yang bikin negara tersebut makin memperburuk 

hubungan kedua negara tersebut. Setelah proses akhirnya autralia dan 
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timor leste telah menjadi kesepakatan yang bersejarah dan mengakhiri 

sengketa perbatasan timor leste dan autralia yang telah terjadi selama 1 

dekade melalui jalur perdamaian. Akhirnya kesepakatan memperjelas 

statushukumdariladanggasgreatersunrisedanmendirkansebuahrezim 

untuk membagi dan mengembangkan dari hasil pendapatan sumber daya 

tersebut.padatanggal 30 agustus 2017 akhirnya terselesaikandanmenjadi 

hari bersejarah penting bagi pertemanan antara rakyat timor leste dan 

Australia. 

 
D.Kesimpulandan Saran 

Kesimpulan 

Setelah terjadinya persengketaan perbatasan antara kedua 

negarayaknitimorlestedanaustraliayangterjadiselamahampir 10 tahun 

lamanya. Timor leste pun menggugat autralia pada tanggal (28/09/2016) 

kepada mahkamah arbitrase internasional(PCA). mengenai perjanjian 

yang mereka buat pada tahun 2006 yakni (CMATS) mengenai perjanjian 

yang mengatur bagi hasil dari ladang minyak Grater Sunrise karena 

menganggap autralia memiliki kecurangan dan mendaptkan keuntungan 

yang lebih dibandingkan timor leste.setelah lama proses Dan akhirnya 

mendapatkan titik temunya dari mahkamah arbitrase internasional 

melalui jalur perdamaian pada tanggal 30 agustus 2017. Dan akhirnya 

kesepakatan memperjelas status hukum dari ladang gas greater sunrise 

dan mendirkan sebuah rezim untuk membagi dan mengembangkan dari 

hasil pendapatan sumber daya tersebut dan menjadi hari bersejarah 

karena disitulah dimulai bagi pertemanan antara rakyat timor leste dan 

Australia. 
 

Saran 

Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus 

persengketaan perbatasan antara timor leste dan australia menjadi 

pembahasan tulisan ini. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan 
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karena terbatasnya pengetahuan dan sumber referensi yang saya 

dapatkan. Saya berharap kepada para pembaca yang akan memberikan 

kritikan dan saran yang membangun kepada saya demi sempurnanya 

tulisan ini. Semoga bermanfaat bagi pembaca terutama bagi diri saya 

sendiri. 
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Kerjasama Keamanan: Traktak(perjanjianinternasional) Lombok 

Antara Indonesiadan Australia 
 

Risal24 

A. Deskripsi Kasus 

Pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, peme- 

rintah Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian 

kerangka kerjasama keamanan yang dikenal dengan sebutan Traktat 

Lombok. Kerjasama itu kemudian diratifikasi oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2007. Namun, perselisihan antara 

Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan tetap saja terjadi. 

Kasus yang telah terjadi di antaranya ialah peristiwa penyadapan alat 

komunikasi oleh lembaga intelijen Australia terhadap presiden Republik 

Indonesia pada tahun 2009 yang lalu diketahui oleh publik pada tahun 

2013. 

Selain itu, terdapat kasus lain ketika pemerintahan Tony Abbot 

yang beberapa kali menindak imigran gelap yang menuju ke Australia 

dengan memanfaatkan wilayah kedaulatan Indonesia. Ini seperti yang 

terjadi pada 15 Januari 2014 ketikasebuah perahu berwarna oranye berisi 

60 orang imigran berlabuh di Jawa Barat yang kemudian diikuti oleh 

perahu kedua dengan penumpang sebanyak 34 orang pada tanggal 5 

Februari. Oleh karena itu timbullah pertanyaan mengenai efektivitas 

Traktat Lombok dalam mencegah perselisihan keamanan antara 

Indonesia dengan Australia.Setidaknya terdapat tiga variabel yang 

menyebabkanTraktat Lombokantara Indonesiadan Australiatidakefektif. 
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B. Permasalahan 

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian keamanan 

antara Indonesia dengan Australia pada tahun 2006, wacana pembicaraan 

tentang perlunya kedua negara melakukan kerjasama keamanan sudah 

terlihat sejak tahun 2003. Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan 

Keamanan (Menkopolhukam) pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono 

berkunjung ke Australia setahun setelah peristiwa Bom Bali I (Hakim, 

2010). Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu menyatakan bahwa 

untuk dapat memberantas ancaman keamanan baik yang bersifat 

tradisional maupun non-tradisional maka kedua negara perlu 

meningkatkankemampuannya. 

Pada masa pemerintahannya selaku presiden Republik 

Indonesia, kemudian digagas Joint Declaration on Comprehensive 

Partnership between The Republicof Indonesiaand Australia. Deklarasi ini 

antara lain menyebutkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki 

komitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, 

kerjasama keamanan, serta meningkatkan interaksi antar masyarakat. 

Deklarasi ini juga menyebutkan pentingnya kerjasama dalam menumpas 

terorisme yang menjadi perhatian bersama, terutama paska terjadinya 

Bom Bali I tahun 2002. Untuk itu, kedua negara sepakat untuk melakukan 

kerjasama dalam hal peningkatan kapabilitas polisi, pertukaran informasi 

intelijen, sertakerjasamaimigrasidanbeacukai. 

Selain itu, komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang 

maritimdanpenjagaankeamananlautjugamenjadiprioritas utamadalam 

merespon ancaman kejahatan transnasional yang saat itu banyak melalui 

jalur laut (Hakim, 2010). Terdapat jeda waktu selama kurang lebih tiga 

tahun dalam melakukan berbagai pembicaraan dan perundingan antara 

keduanegarasebelumkeduanegaramenghasilkankesepakatan. 

Duaperundingansecaraformalmengenainaskahperjanjianyang 

ketika itu akan disepakati dilakukan pada bulan Agustus 2006 di Jakarta 

dan September 2006 di CanberraSetelah itu, dilangsungkan pertemuan 



116  

tingkat menteri luar negeri di New York di sela sidang Majelis Umum di 

PBB untuk membahas dan menyepakati naskah final Agreement between 

The Government of The Republic Indonesia and The Government of 

Australiaonthe Frameworkfor Security Cooperation. 

Perjanjian keamanan antara Indonesia-Australia secara resmi 

ditandatangani oleh menteri luar negeri masing-masing negara pada 

tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok (Hakim, 2010). 

Mengingat Lokasi penandatanganan tersebut, maka perjanjian keamanan 

ini juga dikenal dengan Traktat Lombok. Dilihat dari naskah perjanjian ini, 

ada beberapa tujuan utama dari perjanjian ini. Pertama, menciptakan 

suatu kerangka guna memperdalam dan memperluas kerjasama, serta 

untuk meningkatkan kerjasama dan konsultasi antara para pihak dalam 

bidang yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama mengenai 

permasalahan yang memengaruhi keamanan bersama dan keamanan 

nasional masing-masing. Kedua, membentuk suatu mekanisme konsultasi 

bilateral dengan tujuan untuk memajukan dialog dan pertukaran intensif 

serta penerapan kegiatan kerjasama dan sekaligus juga memperkuat 

hubunganantar-lembagasesuaidenganperjanjianini. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Dalam pasal 2, ayat yang diangkat sebagai bagian krusial dari 

perjanjian ini adalah ayat 2 yang berbunyi: “Saling menghormati dan 

mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan 

kemerdekaanpolitiksetiappihak, sertatidakcampurtanganurusandalam 

negeri masing-masing”(News Letter Edisi III, 2008). 

Berdasarkan pasal tersebut, dengan adanya perjanjian ini, 

Australia tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan 

begitu jugasebaliknya. Padasatupihak, poininimenguntungkan Indonesia 

karena dengan demikian ada pembatasan untuk Australia dalam 

mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, sebagaimana yang terjadi 

selama ini. Pengalaman Indonesia dalam kasus lepasnya Timor Timur 
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(Timor Leste) dan juga sikap Australia terhadap Papua membuat pasal ini 

sangat penting bagi Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia memiliki 

potensi separatisme yang besar. Dengan mereduksi peluang negara lain 

untuk intervensi, maka Indonesia lebih mudah untuk menyelesaikan 

masalahseparatismeyangsedangdihadapi. 

Masalah separatisme ini bisa dikatakan tidak berpeluang untuk 

terjadi di negara Australia. Dengan kondisi yang demikian, maka Australia 

tidakmemilikikepentinganapapundenganadanyapasalini dalam Traktat 

LomPasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “Pemajuan pengembangan dan 

pembangunan kapasitas lembaga-lembaga pertahanan dan angkatan 

bersenjatakeduanegara. 

Bentuk nyata dari kerjasama yang tertulis dalam pasal ini 

termasuk dalam bentuk pendidikan dan pelatihan militer, latihan, 

kunjungan dan pertukaran pendidikan, penerapan metode ilmiah untuk 

mendukung pembangunan kapasitas dan manajemen serta kegiatan 

terkait lain yang saling menguntungkan” (News Letter Edisi III, 2008). 

Kerjasama dalam bentuk ini saling menguntungkan jika kedua negara 

memiliki keunggulan kompetitif, tetapi hanya menguntungkan salah satu 

pihak saja jika pihak lain cenderung lebih kuat dibandingkan pihak lain. 

Australia secara profesionalitas dan persenjataan dapat dikatakan lebih 

maju bila dibandingkan dengan Indonesia, tetapi negara kangguru ini mau 

menjalin kerjasama untuk meningkatkan profesionalitas Tentara Nasional 

Indonesia(TNI). 

Dari hal ini terlihat jelas bahwa Australia turut membantu 

memperkuat pertahanan Indonesia. Salah satu hal yang bisa menjadi 

keuntungan bagi Australia adalah bahwa keamanan internal Indonesia 

juga berpengaruh terhadap keamanan internalnya Pasal 3 ayat 18 

berbunyi:“Kerjasama, apabiladiperlukandandiminta, dalammemfasilitasi 

koordinasi yang efektif dan cepat dalam langkah-langkah tanggap darurat 

danpemulihanbencanaalamataukeadaandaruratyangserupa. 
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Pihak yang meminta bantuan memiliki tanggung jawab utama dalam 

menentukan arah kebijakan secara keseluruhan operasi tanggap darurat 

dan pemulihan kondisi darurat” (News Letter Edisi III, 2008). Beberapa 

peristiwa telah membuktikan bagaimana Indonesia mendapatkan banyak 

manfaatdaribantuanyangdiberikanoleh Australia. 

 
D.Kesimpulandan Saran 

Kesimpulan 

Tratktat Lombok tidak berjalan efektif karena ada banyak faktor 

yang menjadi hambatan. Faktor pertama yang menyebabkan Traktat 

Lombok tidak efektif adalah karenaadanya perbedaan kepentinganantara 

Indonesia dengan Australia. Dari sepuluh poin yang disepakati oleh kedua 

negara dalam Traktat Lombok, tidak semua poin itu yang merupakan 

kepentingan tiap negara. Indonesia memiliki kepentingan pada beberapa 

poin kesepakatan, sedangkan Australia juga memiliki kepentingan 

tersendiri di beberapa poin kesepakatan yang lainnya. Akibat dari 

perbedaan kepentingan tersebut, maka fokus perhatian masing-masing 

negara dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama keamanan 

tersebut menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, tidak semua poin-poin 

kesepakatan itu berjalan secara efektif karena perbedaan kepentingan 

tersebu. 

Faktor kedua yang juga menyebabkan Traktat Lombok tidak 

berjalan efektif adalah karena adanya persepsi yang bertentangan antara 

Indonesia dengan Australia. Suatu kerjasama berhasil jika pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu kerjasama itu memiliki satu persepsi yang sama. 

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Australia, ada perbedaan 

persepsiyangterjadiantarakeduanya. 
 

Saran 

Jika persepsi masyarakat Indonesia terhadap Australia antara 

yang positif dan negatif memiliki perbandingan yang seimbang, maka 
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jumlah tersebut tidak berlaku di Australia. Sebagian besar masyarakat 

Australia memiliki persepsi yang negatif terhadap Indonesia, sedangkan 

sebagian kecil masyarakat Australia memiliki persepsi yang positif 

terhadap Indonesia. Sebagian besar masyarakat Australia menganggap 

bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman 

keamanan nasional Australia. Dengan adanya persepsi seperti itu, maka 

sebenarnya tidak ada rasa saling percaya antara Indonesia dengan 

Australia. Walaupun sebenarnya rasa saling percaya adalah salah satu hal 

fundamentaldalammembangunsebuahkerjasama. 

Negara dengan kekuatan strategis yang lebih kuat akan 

cenderung meremehkan komitmen kerjasama dengan negara lain yang 

lebih rendah kekuatannya. Negara yang memiliki kekuatan strategis lebih 

kuat akan cenderunglebih berani untuk melakukan pelanggaran terhadap 

kesepakatan kerjasama daripada negara yang memiliki kekuatan strategis 

yanglebihrendah. 
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PembantaianUmatMuslim RohingyaDi Myanmar 

Ibrara25 

Irara559@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Dalam pembantaian Rohingya oleh militer Myanmar, sebanyak 

sepuluhtahanan Muslim Rohingyamenyaksikantetangga Buddhamereka 

menggali kuburan dangkal. Sesaat setelah itu, pada pagi hari tanggal 02 

September, sepuluh orang terbunuh. Menurut dua orang penggali 

kuburnya yangmengungkapkanSedikitnyaduaorangdilukaisampaimati 

oleh penduduk Desa Buddha. Selebihnya ditembak oleh pasukan 

Myanmar. Menurut keterangan Soe Chay (55 tahun), ungkapan dari 

seorang tentara pensiunan dari komunitas Buddha Rakhine Inn Din, yang 

mengatakan bahwa dia membantu menggali lubang dan melihat 

pembunuhan tersebut. Para prajurit menembak masing-masing dua atau 

tiga kali. “saat dikuburkan, ada yang masih mengeluarkan suara. Yang 

lainnyasudahmeninggal”. 

Pembantaian Rohingya yang telah terjadi di Desa pesisir Inn Din 

menandai episode berdarah lain dalam kekerasan etnis yang melanda 

Negara bagian Rakhine Utara, di pinggiran Barat Myanmar. Hampir 690 

ribu Muslim Rohingya dari kelompok Inn Din yangtinggal di Desatersebut 

sejak bulan Oktober. Rohingya menuduh tentara melakukan pembakaran, 

pemerkosaan, dan pembunuhan yang bertujuan mengusir mereka dari 

Negara yang mayoritas beragama Buddha dengan populasi berjumlah 53 

juta jiwa. Pemaparan dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah 

mengatakan bahwa tentara mungkin telah melakukan genosida. Amerika 

Serikat telah menyebut aksi ini sebagai pembersian etnis. Myanmar 
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mengatakan bahwa“operasipembersihannya” adalahtanggapanyangsah 

atasseranganpembantaian Rohingya. 

Operasi militer di Rakhine dimulai pada tanggal akhir Agustus 

2017 yang memicu gelombang kekerasan dan pengungsian tak kurang 

dari 600.000 warga Rohingya ke Negara Bangladesh. Kesaksian warga 

yang telah menyelamatkan diri ke Bangladesh mengarah pada 

keterlibatan tentara dalam pembunuhan massal, yang telah dibantu oleh 

kelompokmilitant Buddhadi Rakhine. PBBdan Amerika Serikatmenuduh 

militer Myanmar melakukan genosida terhadap umat minoritas Muslim 

Rohingya.Tuduhan ini selalu dibantah oleh pemerintah danmiliter 

Myanmar, tapipadaharirabu(10/01) Angkatan Daratmengakuisejumlah 

anggotanyayangtelahmembunuhwarga Rohingya. 

 
B. Permasalahan 

Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini yaitu adanya 

pembantaian umat Muslim yang berada di Myanmar, dikarenakan adanya 

tudingan dari pihak Rohingya yang melakukan pembunuhan, 

pemerkosaan dan pembakaran, yang bertujuan untuk mengusir mereka 

dari tempat kediamannya yang mayoritas penganut agama Budha ini. 

Seperti yang telah di paparkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Bahwa kejadian ini didasari karena adanya pembersihan etnis dikalangan 

rohingya itu sendiri dan tentara telah melakukannya. Fakta bahwa 

pemerintah Myanmar membantah aparatnya melakukan pelanggaran, 

walau ada begitu banyak kesaksian, menyebabkan klaim mengenai 

kuburanmassaltambahdisangsikan. 

Saat itu, kelompokArakan Rohingya Salvation Army (ARSA) 

membanta terlibat dalam pembantaian tersebut. Selama bulan terakhir 

kelompok itu tidak merilis pernyataan publik apapun. Myammar 

mengeluhkan pemberitaan sepihak mengenai konflik di Rakhine, namun 

banyak media asing termasukBritish Broadcasting Corporation(BBC), 

melaporkan pembunuhan warga Hindu pada September lalu. Selain 
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menuding kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) melakukan 

pembantaian, Amnesti juga mengkritik “aksi kekerasan tak berdasar 

hukum dan sangat tidak propersional yang dilakukan aparat keamanan 

Myanmar.” 

Orang-orang yang berada di Desa Inn Din dan aparat keamanan 

mengakui telah membunuh sepuluh teroris dari Benggala. Dan pada saaat 

itu warga Rohingya tidak diakui sebagai warga Negara Myanmar baik oleh 

pemerintah maupun militer Myanmar, yang biasanya menyebut mereka 

dengan menggunakan istilah lain seperti Benggala. Jenazah dari sepuluh 

warga Rohingya ini ditemukan satu kuburan missal di Desater sebut dan 

keterangan militer menyatakan asli pembunuhan dilakukan sebagai 

tindakan balas dendam. Di putuskan bahwa mereka (warga Muslim 

Rohingya) dibunuhdisatupekuburanmassaldi Rakhine. 

Krisis kemanusiaan yang oleh PBB digambarkan sebagai salah 

satu yang terburuk dalambeberapa decade terakhir dipicuoleh serangan 

kelompok perlawanan Rohingya terhadap beberapa pos keamanan di 

Rakhine. Namun kesaksian para Warga Rohingya yang telah 

menyelamatkan diri ke Bangladesh mengarah pada keterlibatan tentara 

dalam pembunuhan massal, yang dibantu oleh kelompok militan Buddha 

di Rakhine. Kesaksian ini sudah dicekulang dimedia sejumlah organisasi 

Hak Asasi manusia, yang hampir semuanya mengukuhkan kesaksian para 

warga Rohnigyadipengungsian. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Tinjauan hukum dalam kasus ini bahwa bukti eksekusi terhadap 

para pria dalam tahanan pemerintah juga dapat digunakan untuk 

membangun kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh komandan 

militer, kata Karnavas, jika dapat ditunjukkan bahwa ini adalah bagian dari 

kampanye yang meluas atau sistematis menargetkan pembantaian 

Rohingya. Kevin Jon Heller, seorang profesor hukum Universitas London 

yang bertugas sebagai pengamat hukum untuk penjahat perang yang 
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dihukum, dan mantan pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadzic, 

mengatakan bahwa sebuah perintah untuk membersihkan Desa-Desa 

dengan komando militer “secara tegas adalah kejahatan terhadap 

kemanusiaan”. 

Amerika Serikat, memberlakukan sanksi kepada perwira militer 

yangtelahmemimpinpasukan Komando Baratdi Rakhine, Mayjen Maung 

Soe. Sejauh ini, bagaimanapun Myanmar tidak menghadapi sanksi 

Internasional atas kekerasan tersebut. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu 

Kyi, telah mengecewakan banyak mantan pendukung di Barat, dengan 

tidak bersuara menentang tindakan tentara tersebut.Ketika ditanya 

tentang bukti yang dibeberkan oleh Reuters tentang pembantaian 

Rohingya, juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan, “kami tidak 

menyangkal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kami tidak 

memberikansangkalan.” Jika adabuktiutamayangkuat dan andal tentang 

pelanggaranitu, pemerintahakanmenyelidiki, katanya. 

Investigasi Reutersataspembantaian Rohingyamendorongpolisi 

Myanmar untuk menangkap dua wartawan Reuters. Para wartawan yang 

merupakan warga Myanmar Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditahan pada 

tanggal 12 Desember, karenadidugamendapatkan dokumen rahasiayang 

berkaitan dengan Rakhine. Kemudian pada tanggal 10 Januari, militer 

mengeluarkan sebuah pertanyaan yang mengkonfirmasi bagian dari apa 

yang Wa Lone, Kyaw Soe Oo, bahkan rekan mereka akan laporkan, dan 

mengakui bahwa sepuluh orang Rohingya dibantai di Desa tersebut. Dan 

juga menerangkan bahwa pembantaian Rohingya dilakukan oleh 

penduduk Desa Buddha yang menyerang beberapa pria dengan pedang, 

dantentaramenembakorang-orangyangtelahtewas. 

 
D.KesimpulanDan Saran 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari makalah ini yaitu pembantaian umat Muslim 

Rohingya di Myanmar yang mengakibatkan banyaknya warga Rohingya 
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telah meninggal dunia. Pembantaian Rohingya terjadi dibeberapa Desa 

salahsatunya di Desa Inn Din yang menandai episode berdarah lain dalam 

kekerasan etnis yang melanda Negara bagian Rakhine Utara, di pinggiran 

Barat Myanmar.Dan pada saat itu hampir 690 ribu Muslim Rohingya telah 

meninggalkan Desa mereka dan melintasi perbatasan ke Bangladesh. Dari 

aksi pembantaian Rohingya tersebut, ada tiga foto yang diberikan kepada 

Reuters oleh seorang sesepuh Desa Buddha, dan menangkap momen 

penting dalam pembantaian di Inn Din, terhadap para tahanan pria 

Rohingya oleh tentara.Dua foto selanjutnya dari aksi pembantaian 

Rohingya satu diantaranya diambil pada hari pertama, yang lain pada hari 

pembunuhan yang menunjukkan sepuluh tawanan berbaris berturut- 

turut berlutut. Dan foto yangterakhir menunjukkan tubuh-tubuh para pria 

yang berdarah tertumpuk di kuburan yang dangkal. Investigasi Reuters 

atas pembantaian Rohingya mendorong polisi Myanmar untuk 

menangkap dua wartawan Reuters. Akan tetapi peristiwa tersebut dalam 

versi pihak militer bertentangan dengan hal-hal penting dalam laporan 

yang telah diberikan kepada Reuters, oleh para ilmuan Buddha Rakhine 

dan Rohingya Muslim. Inn Din terletak diantara Pegunungan Mayu dan 

Teluk Benggala, sekitar 50 kilometerUtara Ibu Kota Negara bagian 

Rakhine, Sittwe. 

Saran 

Bagi sebagian umat Muslim di Indonesia, kegeraman agak 

nyakerapmunculsetiapkalimerekamendengar bagaimanaetnis Rohingya 

dipersekusi di Myanmar.Tomy Hendrajati, Direktur Program PKPU, 

sebuah LSM yang sangat membantu warga Rohingya karena telah 

menyaluarkan berbagaima camkon sumsise pertimakanan, mieinstan, 

pakaian, susu dan pampers untuk bay adalah yang paling dibutuhkan 

warga Rohingya d wilayahRakhine yang tengah berkonflk. Dan mereka 

juga mendapat bantan berbagai akses kesehatan. Alian siterse butter diri 

dari sebelas lembaga, termasuk PKPU, Palang Merah Indonesa (PMI), Aksi 
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Cepat Tanggap (ACT), Serta dua organisasi Islam terbesar tanah air, 

Muhammadiyahdan Nahdlatul Ulama 
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Pemberhentian Kerjasama Bidang 

Militer Indonesia–Australia 

Inaya26 

Inaya3964@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Pemberhentian kerjasama dibidang militer dipicu akibat 

pengalaman pelatih dari korps pasukan khusus (kopassus) yang mengajar 

disekolahpasukan khusus Australia tersebut.mendapatkan adanya materi 

ataubahanpengajarandisebuahkelasyangmenyebut-nyebutnamatokoh 

militer tanah air. Pengajar dari Australia Defence Forces (ADF) menyatakan 

bahwa mendiang petinggi militer indonesia, Sarwo Edhie Wibowo adalah 

pelaku pembunuhan massal dalam gerakan 30S/PKI. Dan TNI yang 

membunuh temannya pada saat mabuk. Pada saat kompassus 

menghadap kepala sekolah diakademi tersebut untuk mengajukan 

keberatan, sang pelatih kompassus tersebut malah menemukan tulisan 

lainnya yang isinya justru menghina lambang negara indonesia, Pancasila. 

(Menurut menhan, oknum militer Australia yang hina pancasila sudah 

diberisangsi) 

Pemerintah Australia memastikan akan segera menangani dan 

menyelidiki secara serius masalah yang membuat markas besar tentra 

indonesia menghentikan sementara kerja sama militer dengan negaranya. 

Langkah yang diambil sebagai langkah awal sudah dirasa sudah bagus 

Sebab, dalam mangadakan kerja sama antar negara, masing-masing 

negara harus memegang teguh prinsip-prinsip kesetaraan, saling 

menghormati dan saling menguntungkan. Sebagaimana yang telah 

dipaparkan oleh Purnawirawan Mayor Jendral TNI itu, bahwa “jika salah 

satu diantara ketiga prinsip diatas dilanggar, maka TNI berhak 

menghentikankerjasamayangsudahdibuat”. 
 

26 Mahasiswa Fakultas Syariyah Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A 
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Seperti yang telah dipaparkan oleh Supiadin, “bahwa hal ini sekaligus 

sebagai pembelajaran terhadap Australia agar tidak seenaknya 

melecehkan TNI”. Setelahdilakukanevaluasi, ada hal-hal teknikyangharus 

diperbaiki untuk menjaga kerjasama pada masa mendatang. “Namanya 

juga hubungan kerjasama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah 

satupihak,” ujarkata Wuryantosaatditanya, di Jakarta, selasa (3/1). 

 
B. Permasalahan 

Permasalahan yang memicu putusnya kerjasama militer antara 

Indonesia- Australia terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang 

ditemukan oleh porps pasukan khusus (kopassus) saat mengajar ia 

menemukan adanya pelajaran yang menjelek-jelekkan TNI yang 

membahas tentang pelatihan militer Australia yang membuat kritik 

terhadap masa lalu militer Indonesia pada tahun 1965 atau invasi timor 

timur. Seperti yang dipaparkan oleh anggota kompassus, tidak hanya 

berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh TNI di Timor Timur. Tetapi, 

ada juga beberapa materi lainnya yang membahas tudingan bahwa 

mantan pemimpin militer indonesia, mendiang Sarwo Edhie Wibowo 

adalahseorangpembunuhmassal. Selainitu, adajugamateriyangmemuat 

informasi tentang seorang perwira polisi TNI juga membunuh temannya 

sambilmabuk. Belumsampaidisitu, padasaatkompassusmelaporkepada 

kepala akademi kompassus (pasukan khusus) ia ternyata menekan hal 

yangbaru berupa materi yang terpampang pada dindingpangkaan militer 

tersebut yang menghina dasar negara Indonesia yaitu (pancasila), yang 

diganti tulisannya menjadi “PANCAGILA”, yang membuat lima prinsip 

gila.27 

Seperti yang telah terterah diatas, bahwa Australia melakukan 

pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran hak asasi manusia, juga 

melakukan penghinaan terhadap lambang negara Indonesia itu sendiri 
 

27Sulviana Dharma,kamis 05 januari 2017.15:28 WIB 
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yaitu (PANCASILA) seecara otomatis membahas tentang prinsip-prinsip 

kesetaraan saling menguntungkan dan saling menghargai. Hal-hal inilah 

yang melatar belakangi munculnya komplik militer antara Indonesia– 

Australia yang mengakibatkan putusnya kerja sama militer yang telah di 

jalani olehdua negaraini. Pelecehantentangtentaradahulutimorlestedan 

papua yang harus merdeka, bahkan pancasila menjadi korban diplesetkan 

menjadi “Pancagila” dengan lima prinsip gila, yang terjadi sungguh sangat 

melukai hati para TNI Indonesia itu sendiri. Ternyata bukan pertama 

kalinya Australia melakukan pelanggaran tentang khasus militer. 

Sebelumya sudah ada khasus-khasus pelanggaran militer yang telah 

dilakukan oleh Australia dan Australia meminta maaf kepada pihak yang 

bersangkutan terkait pelanggaran yang pernah diperbuatnya. Dan negara 

yang dijuluki negeri kangguru itu bukan pertama kalinnya melalukan 

perselisihandenganIndonesia. 

TNI Indonesia tidak tinggal diam dalam menangani khasus ini, 

indonesia langsung mengambil tindakan dan keputusan membatalan 

sementara kerja sama militer antara negara Australia yangsudah menjalin 

kerja sama dengan Indonesia, karena perbuatan yang telah melecehkan 

dan melanggar hak asasi manusia bukan khasus yang biasa melainkan 

khasus yang besar karrna telah berani melecehkan lambang negara 

Indonesiaitusendiri. 

 
B.Tinjauan Hukum 

Komplik yang terjadi antara Indonesia-Australia yang 

membatalkan hubungan kerja sama di bidang militer ini juga menyangkut 

tentangasas-asasatauprinsip-prinsiphukumumumyaitu: 

Prinsip kesetaraan hak asasi manusia, yang dimana asas ini 

menyangkut tentang sebuah hukum yang membahas tentang konsep dan 

normatif dimana menyangkut tentang manusia memiliki hak yang 

melekat pada diri setiap orang. Hal yang menyaangkut kebebasan 

memilih, kebebasan berpendapat, serta kebebasan mengambil tindakan 
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dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. 

Didalam menjalankan sebuah perjanjin tidak ada unsur yang merugikan 

kedua belah pihak atau menguntungkan satu pihak saja dan tidak ada 

unsurpaksaandidalammya. 

Sebagaimana yang diataur oleh UU No.39 Thn 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia,(Dalamhukumyangberlakudi Indonesiaitusendiri). 

Asas pencemaran nama baik, yang dimana asas ini membahas 

tentangadanyatindakanyang dilakukanolehseorangyangmencemarkan 

nama baik, seperti adanya penghinaan. Bentuk pencemarannya 

menyangkut tentang tudingan adanya pembahasan yang diangkat pada 

saat materi gabungan dua negara ini dianggap hina dasar negara yaitu 

Pancasila. Dan materi- materi lainnya yang menjelaaskn tentang kejelekan 

TNI indonesia itu sendiri. Pencemaran nama baik di Indonesia itu sendiri 

dapatdikenakansangsipidanayaitupasal 310 ayat(1) KUHPpencemaran 

manabaik(Dalamhukunyangberlakudi Indonesiaitusendiri). 

Pencemaran mana baik diartikan sebagai perbuatan menyerang 

kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal yang 

maksudnyadiketahuiolehmasyarakatumumitusendiri. 

Keputusan TNIdalammengambiltindakanpembatalanitusudah 

sangat tepat karena khasus ini bukan kasus yang biasa-biasa saja lantaran 

karena mereka sudah menghina lambang negara indonesia itu sendiri 

yang kita ketahui bahwa lambang negara itu sanggat sakral dan ,emiliki 

nilaiyang besar dan sangat berarti bagi indonesia sendiri. Pembatalan kerja 

sama itu bisa menjadi pembelajaran bagi negara Australia itu sendiri 

bahwa indonesia tidak tinggal diam jika terdapat penyimpangan yang 

tercadi yangdapatmerugikan danmencemarkan namabaik negaranyaitu 

sendiri, khususnya di bidang militer. Indonesia tidak segan-segan 

memutuskan sementara kerja sama dengan Australia. Sepeti yang sudah 

kita ketehui bahwa Indonesia-Australia sudah sejak lama dalam 

mengadakanhubunganperjanjianbilateraldengannya. 
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Peran pemerintah Australia seharusnya menindak lanjuti perkara ini dan 

memberikan hukuman yang jelas terhadap pihak-pihak yang terlibat 

dalam pembuatan materi. Karena sampai sekarang belum ada status 

hukum yang pasti yang diberikan terhadap oknum-oknum yang terlibat 

dakam permasalahan ini. Selanjutnya peran pemerintah Australia dalam 

memberikan kejelasan atas dasarapamerubah lambang negara Indonesia 

yaitu “Pancasila” diplesetkan menjadi “Pancagila” atau lima prinsip gila, 

agar semua masyarakat mengetahu tujuan dari kepeleseten tersebut. 

Karena pancasila itu sendiri berisikan lima asas yang memiliki arti. Lima 

asas-asas dari pancasila itu sendiri yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, 

persatuan, kerakyatan dan keadilan. Putusan pembatalan kerja sama 

militer antara Indonesia-Australia diduga berpotensi melanggar UU yang 

terkait dengan UU No. 4 Thn 2000 tentang perjanjian internasional. 

Putusan pembatalan kerja sama antara dua negara tersebut dikarenakan 

putusan TNI. TNI memang merupakan angkatan perang terbaik didunia 

yangharus berperangteguh padasuatu bentukaturan yangberlaku, maka 

dengan demikin TNI harus melindungi Pancasila serta menjaga nama baik 

indonesiaitusendiri. 

 
C. Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan 

TNI merupakan tentara perang pasukan indonesia yang rela 

berperang dan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi negara 

indonesia. Dan sangat disiplin serta taat dan patuh terhadap perintah yang 

diberikan. TNItidaktinggaldiammelihatkomplikyangtelahterjadikarena 

mereka merasah dilecehkan akibat idologi negara dihina. Seperti yang kita 

ketahui bersama bahwa idiologi negara Indonesia adalah Pancasila, yang 

didalam Pancasilamemilikiartidan yangsangat pentingbagi warganegara 

khususnya TNI indonesia itu sendiri, halitulah yang mendsari TNI tidak 

tinggadiamketikaidiologinegaradilecehkandanmemutuskankerjasama 

yang dijalin dengan Australia. Pembatakan kerjasama antara Indonesia- 



131  

Australiadipicu karenaadanyamateripelatihanantarakeduanegara yang 

di hadiri oleh kompassus (komps pasukan khusus) mendapatkan materi 

yang membahas tentang pelecehan tentara dahulu di timor leste dan 

papua yang harus merdeka (Timor Timur). Bahkan tulisan Pancasila 

diplesetkan menjadi Pancagila yang menyangkut tentang 5 kegilaan. 

Didalam mengadakan hubungan kerjasama bilateral kedua negara ini 

(Indonesia-Australia) selalu menguntungkan kedua belah pihak. Akan 

tetapi karena adanya komplik yang terjadi antara Indonesia – Australia di 

bidang militer ini, yang mengakibatkan putusnya kerja sementara antara 

Indonesia dan Australia. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan kerja 

sama antar suatu negara akan berjaln ancar seperti seterusnya pasti ada 

masa dimana kedua negara tersebut mengalami keterpurukan seperti 

komplik yang terjadi saat ini, dimana setiap negara akan mengalami yang 

namanyapasngsurupdalammelakukankerjasama. 
 

Saran 

Dalam menjalin hubungan kerjasama antara negara baik kerja 

sama bilateral maupun kerja sama multilateral harus menjunjung tinggi 

persaudaraan dan menghargai satu sama lain. Demi terjalinnya suatu 

kerjasama yang baik. Pentingnya menghargai kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki oleh rekan kerjanya. Dan tidak salimg menjelekkan dan 

menjatuhkan antar negara yangdapat mengganggu hubungan kerja sama. 

Didalam menjalin kerja sama antar negara tidakada unsur paksaan 

didalammya 

Dan jangan pernah merubah apapun yang dapat mengubah 

sebuah arti yang menjadi hal yang paling terpenting, seperti idiologi suatu 

negara jangan pernah kita ubahkarena memiliki suatu makna yangsangat 

besar bagi suatu negara. Jika ada penyimpangan yang terjadi antara kedua 

negarasebaiknyadiselesaikanbersamadanmencarijalankeluar. 
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Pembatasan Imigram Muslim Di Amerika 

 
SitiMujahida28 

Naharida58@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Presiden Donald Trump telah telah menandatangani 

perintaheksekutifyangmelarangwargaNegaradaritujuhNegarainisela 

ma90hariIran,Irak,Libia,Somalia,Sudan,Surya dan Yaman.Pembatasan ini 

merupakan bagian dari berbagai pengentrolan kemigrasi yang juga 

mencakuppenundaanpenerimapengungsi.Tampaknya  pembatasan 

yang berlaku selama pemerintahan obama menjadi dasar daftar negara 

yang di larang oleh Trump.Negra-negara itu sudah masuk kedalam 

kategori” negara-negara yangdiwaspadaisetelahdisahkan olehundang– 

undang oleh kongres yg di dominasi anggota daripartai Repoblik pada 

2015 mengubah program peneriaan visa.program bebas visa 

memungkinkan warga dari 38 negara masuk kedalam wialaya amerika 

sekitar selam 90 hari tanpa visa.ingris,prancis dan jeraman termasuk 

negarayangcakupdalamprogramitu. 

Pengungjung darinegara –negara itu mengajukan Elektronic 

system for Travel Authorization(EASTA) atau sistem Elektronik untuk 

otorisasi perjalanan.pada Desember 2015 kongres mengesahkan undang- 

undang yang di sususn oleh senator dari dua partai,dan di dukung serta di 

tandatanagani oleh gedung putih yang mencabut fasilitas bebas visa bagi 

warga negara asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tertentu 

sejak maret 2011. Negara –negara itu di dentifikasi memiliki organisaisi 

teroris yang beroperasi secara siknifikan di kawasan, atau dianggap 

sebagaitempatsebagai“tempatberlindung“bagiteroris. 
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Setelah Libiah, Somalia dan yaman di masukkan kedalam daftar pada 

Februari 2016,maka jumlah “negara yang di waspadai “bertambah 

menjadi tujuh sebagian terancam dalam daftar perintah eksekutif 

Trump.berdsarkan pembatasan yang berlaku, warga negara yang 

sebelumnya memenuhi syarat untuk program bebas visa dan pernah 

berkunjung ke tuju negara itu selama periode tersebut maka mereka di 

paksa mka mereka di ajuhkan visa.pemerintah pemerintah obama 

mengesahkan Akta perbaikan program bebas Visa dan pencegahan 

perjalanan Teroris pada 2015 setelah serangan teroris di paris pada 

November2015. 

Namun akta itu, tidak seperti perintah Tramp yang lebih luas, 

hanya berdampak pada orang-orang yang seharusnya tercakup dalam 

programbebasvisa, dan bukannyamelarangmasukseluruh warga negara 

dari tujuh negara itu.Dalam pernytaan yang di keluarkan pada 29 Januari, 

Peresiden Trump mengatakan kebijakannya “mirrip”dengan perintah 

yang di keluarkan obama yang “melarang pengungsi di irak”dengan 

pendapat di subkomite pelanggaran Terorisme dan Inteljen menemukan 

bahwa kedua warga irak itu”memanfaatkan program khusus pengungsi 

irak”. Sistetem penyaringan kemudian di tinjau ulang dan akibatnnya, 

jumlahpengungsi Irakyangditerimahdi AS lebihseikitpadatahunini. 

Jumlahpengungsiirakturundari 18.026 menjadi 9.388 dikarenakankarna 

sistem penyaringan baru.jumah tersebut bertambah menjadi 12.163 

padatahun berikutnnya.perintah trump menyebutkn individu-individu 

kelahirabn lur negri atas “berbagai” tindak kejahatan terorisme sejak 

9/11.,termasuk negara AS dengan visa atau melaui program penerimaan 

pengungsi. 

 
B. Permasalahan 

Permasalahan presiden donal Trumptelah memabataskan tujuh 

negara tersebut pembatasan ini merupakan bagian dari pengontrolan 

keimigrasian yang juga mencakup penundaan penerimaan pengungsi. 
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Tampaknya pemerintahan obama menjadi daftar negara yang di larang 

oleh Trump. Negara-negaraitusudahtermasukkedalamkategori“negara- 

negara yang di waspadai” setelah di shkan undang-undang oleh kongres 

yang di dominasi anggota dari partai Repoblik pada 2015 mengubh 

programpenerimaanvisa. 

Program Bebas visa memungkinkan warga negara ari 38 negra 

masuk ke wilayah Amerika serikat selama 90 hari tanpa visa. Ingris, 

prancis dan jerman termasuk negara- negara kedalam yang di cakup 

dalam program itu. Pengunjung dari negara –negara itu mengajukan 

Electronic System for Travel Autorization ( EASTA )atau sistem elektronik 

untuk Otorisasiperjalanan. 

Pada Desember 2015 kongres mengesahkan undang-undang di 

susun oleh senarordaro dua partai, dan didukung serta di tandatangani 

oleh gedung putih yang mencabut fasilitas bebas visa bagi warga negara 

asing yang pernah berkunjung ke negara – negara tertentu sejak maret 

2011. Negara-negara itu diindentifikasi memiliki organisasi teroris yang 

beroprasi secara siknifikan di kawasan atau negar itu di angap sebagai 

“tempatberlindung“bagiteroris. 

Trump merujuk pada insiden Mei 2011 ketika FBI mendakwa 

dua warga negara Irak di Kentunky terkait dengan kasus-kasus terorisme 

federal. Keduanya di tuduh menyedikan dukungan material ke pada al- 

Qaida dan pernah terlibat dalam sebuah serangan terhadap pasukan 

Amerika di irak . Dengar pendapat di subkomite penanggulangan 

terorisme dan inteljen menemukan bahwa kedua warga irak itu”. Sistem 

penyaringan itu kemudian di tinjau ulang dan di akibatnya, jumlah 

pengungsiirakyangditerimadi ASlebihsedikitpadatahunitu. 

Pada sebtember 2015 kometi ke amanan dakam negara 

melaporkan bahwa kelompok yang menyebutkan diri negra islam ( ISIS ) 

telah menginspirasi atau memerintahkan 60 rencana teror atau serangan 

di negara-negara barat, termasuk 15 di Amerika serikat. Terhadap 250 

warga negara AS yang di ketahui telah bergabung dengan kelompok- 
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kelompok ekstrem berhaluan islam. kasus-kasus ini termasuk mereka 

yangdikennaidakwaandenganterorismeataumerekayangmati. 

Dan sejumlah serangan besar yang ada di amerika serikat baru- 

baru ini tidak di lakukan oleh warga negara yang yang masuk dala 

pemerintah eksekutif.terdapat serangan yang non fatal yang di lakukan 

oleh individu dari dua negara yang masuk kedalam daftar negar yang di 

larang.dan menurut New America Fondation 82% insiden terorisme sejak 

2001 di lakukan oleh warga negara yang berpenduduk AS yang 

tetap.kajian yang di lakukan oleh Institut Cato menunjukan bahwa negara 

Amerika 235 kalimungkin lebihmatikarena pembunuhandi lakukanoleh 

seranganterorisyangdilakukanolehorangasingdi Amerika Serikat. Akan 

tetapi periden Trump menepis anggapan itu denga alasan bahwa musuh- 

musuh Amerika sudah dan marah dan tanggung jawabnya yang utama 

adalah menjaga Amerikat tetap aman. Dan parah pendukungnya 

sepenuhnyamendukung. 

 
C. Implikasi Hukum 

Presiden donald trump memberikan suatu pernyataan bahwa 

adatuju negara yangdi batasi akan masukkedalamamerika serikat hal ini 

di karnakan presiden Donal Trump menghawatirkan akan adanya teroris 

yangakanmasukkedalamnegranyahalinimendapatkansorotanke pada 

negara-negata yang lain khususnya pada negara indonesia .dan dampak 

dari negara indonesia yaitu warga negara indonesia yg legal juga akan 

mendapatkan kecemasan karna peraturan di amerika sudah berubah dan 

hal-hal lainnya itu adanya ke curigaan yaitu akun sosialnnya akan di 

periksa bagian pasword dan lain-lain sehinga dapat menimbulkan 

penurunan. Menurut pakar indusri dari januari travel bedt ini membuat 

keruganbisamencapai 18 miliar. 

Dan tingkat kepercayaan tujuh negara tersebut menurun derastis 

dibandingkandenganwaktupemerintahaanbarakobama, danhalinijuga 

mendapatkan sorotan warga amerika bagi kaum muslim. menurut 
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mereka kaum muslimin adalah bagian dari terorisme khususnya bagi 

warga negara yg luar yang menggunakan hijab, dan warga negara 

Amerika memberikan suatau sambutan yang kurang baik pada kau 

musliminyangmenggunakan hijabtersebut. Menurutpandangansayajika 

sistem pembatasan imigran masuk ke amerika itu tidak baik karena 

mereka sudah mulai melakukan putusan antar negara walaupun sistem 

ini hanya sementara tapi menurut saya itu tidak baik dan apabila ada ke 

cemasan dalam terorisme disini hanya memerlukan ke amaman yang 

ketat. Dan tampa perlu ada danya larangan masuk ke dakam negara 

amerika,dan putusan presidenamerika tesebutmemberikankecurigaaan 

kepadaduniaislam. 

Akan tetapi pemerintah dari Donal trump mendapatkan sorotan 

dari warga islam yang di mana warga islam di berikan ke bebasan untuk 

masuk ke dalam AS , pemerintahan karna presiden tersebut kalah dalam 

pengadilan ynag di mana dia gagal membuktikan bahwa dari enam negar 

akan memrugikan ke pentingan amerika. akan tetapi walaupun warga 

muslim di berikan ke bebasan untuk masuk akan tetapi harus memenuhi 

prosedur yang ada yaitu melakukan pemeriksaan ynag ketat jika ingin 

masukkedalamnegaratersebut. 

Tidak lama ke bijakan ini mulai di berlakukan, ngara yang ada di 

bagian hawaii telah memnta klarifikasi kepada peradilan federal terkait 

larangan perjalanan tersebut. Dan negara bagian hawai merupakan salah 

satu negarayang menolak ke bijakn trump tersebut, walaupun mahkama 

agung AS telah menerima sebagian awal menerima kebijakan imigrasi 

Trump,dan mah kama agung mengurangi cakupan larngan, yaitu 

mengecualikan warga dan pengungsi yang memiliki hubungan “ yang 

dapatdipercaya“ denganseseorangataupihakdiamerikaserikat. 

Dan demikian kalangan orang yang mengkritiknya membuatnya 

sebagai kebijakan itu pencerminan sikap anti-islam .pihak pengkritik juga 

menganggap larangan itu tidak akan mnghentikan aksi kekerasan di AS 

yang di lakuakan oleh warga kelahiran serikat tersebut.dan juga 
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kebiajakan imigran hyang perama kali muncul 27 januari, telah memicu 

orotesmassaldisejumlahbandarayangadadi Amerika Serikat. 

 
D. Kesimpulandan Saran 

1. Kesimpulan 

Presiden donal telah mendatangani perintah eksekutif yang 

melarang masuknya warga negara dari tujuh negara ini selama 90 hari 

yaitu : irak,iran, Libia somalia , sudan ,suria dan yaman.negara-negara itu 

telah di kategorikan dan di waspadai setelah di sahkan undang-undang 

oleh kongres yang di dominasa anggota dari partai Repoblik pada 2015 

yang mengubah program penerimaan visa, program bebas visa ini 

memungkinkan warga negara dari 38 negara masuk ke wilayah Amerika 

serikat selama 90 hari tanpa visa seperi ingris , jerman dan negara-negara 

yangdicakupolehoemerintah. 

Setelah Libia, Somallia dan Yaman di Paukan dalam daftar pada 

februari 2016,maka jumlah yang di waspadai bertambah menjadi tuju 

negara sebagai mana yang tercantum dalam eksejutif Trump.dan 

Mahkamah Agung Amerika Serikat trlah mendukung presiden Donal 

Trump menegnai gugatan atas laranagn perjalanan yang di tetapkan oleh 

pemerintah dari bberapa negara yang kebetulan penduduk mayoritas 

muslim. 
 

2. Saran 

Pemerintah donal trum melakukan yang membuat masyarakat 

kaum muslim menjadi curiga karana yang di larang masuk ke amerika 

negara yang mayoritasnya kaum muslim , menurut dia tujuh negara itu 

memilikisekelompokatauorganisasiterorisme, tapimalah menurutsurfai 

masyarakat amerka banyak melakukan pembunuhan dan semakin tahun 

penduduk amerika semakin banyak korban pembunuhan hal ini di 

karenakan oleh orang amerika asli sendiri, jadi menurut saya pemerintah 
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donal tram sanagat tidak tepat memberikan ke putusan karana kaum 

muslimantiterorisdanbukansebagaidariterorism 
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Pembebasan Siti Aisyahdari 

Jerat Hukuman Matidi Malaysia 

Sitti Nur Aeni N29 

 
A. Deskripsi Kasus 

Siti Aisyah adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang telah 

dibebaskan dari dakwaan berupa hukuman mati di Pengadilan Tinggi 

Malaysia, atas tuduhan telah membunuh saudara tiri Pemimpin Korea 

Utara yaitu Kim Jong Nam, pada tanggal 13 Februari 2017 di Bandara 

Kuala Lumpur, Malaysia. Dewasa ini, ‘ngerjain orang’ atau dikenal dengan 

istilah prank telah menyedot banyak perhatian masyarakat dalam 

beberapa tahun belakangan. Di Malaysia sendiri disebut sebagai “reality 

show”. 

Berawal dari tawaran menjadi ‘artis’ dari orang yang rupanya 

baru dikenal untuk tampil di acara “reality show”. Tak pernah terpikirkan 

oleh Siti bahwa hal ini merupakan suatu jebakan terhadap dirinya, yang 

berakhir di meja hijau. Dalam hal ini, Siti tidak sadar bahwa apa yang 

dilakukannya dapat mencelakakan bahkan menyebabkan hilangnya 

nyawa seseorang. Dalam kasus ini, Siti diduga kuat merupakan korban 

konspirasi internasional oleh pihak-pihak tertentu. Yang semula terancam 

dijatuhihukumanmatioleh Pengadilan Malaysiaatasdakwaantersebut. 

Dakwaan Siti Aisyah dicabut oleh Jaksa Agung Malaysia karena 

bukti yang terkumpul dianggap belum cukup membuat terang tentang 

tuduhan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Sehingga pada Senin, 11 

Maret lalu, Siti dipulangkan ke Tanah Air setelah dibebaskan dari tahanan. 

Dipandangdarisudutkonstruksiterjadinya, kasusyangmenimpanyatidak 

hanya didekati melalui mekanisme hukum, namun juga politik dan hak 

asasi manusia. Kurang-lebih dua tahun, Pemerintah Indonesia terus 

 
29 Mahasiswa IAIN Palopo fakultas syariah prodi hukum keluarga semester 4 
kelas A 



140  

berupaya memberi perlindungan atas hak-hak Siti melalui tim 

koordinasinya yaitu Kementrian Luar Negeri yang bekerja sama dengan 

kantor Pengacara Malaysia. 

 
B. Permasalahan 

Pada Senin, 11 Maret 2019, Siti Aisyah adalah warga Negara 

Indonesia (WNI) dipulangkan ke Tanah Air setelah dibebaskan dari 

tahanan atasdakwaanyangdilimpahkankepadanyaberupatuduhantelah 

membunuh saudara tiri Pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong Nam, pada 

tanggal 13 Februari 2017 di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Dalamacara 

“reality show” tersebut, Siti diminta untuk melakukan adegan dengan 

mengusapkan kain ke wajah seseorang. Dan hal itu ia lakukankepada King 

Jong Nam. Namun Siti sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang telah 

dilakukannya telah mencelakakan dan menyebabkan Kim Jong Nam 

terbunuh. Rupanyakainyangdiusapkantersebutmengandungracunsaraf 

VX. 

Racun saraf VX (Venomous agent X) adalah racun saraf 

mematikan dan salah satu bahan kimia paling mematikan yang pernah 

diciptakan oleh manusia. Racun saraf VX diklasifikasikan sebagai senjata 

pemusnah massal oleh PBB dan bisa berbentuk cair, gas atau krim. 

Seorang korban yang terpapar sedikitnya 10 miligram VX bisa meninggal 

dalam waktu 15 menit. Namun penggunaannya telah dilarang sejak 

Konvensi Senjata Kimia PBB tahun 1977. VX merupakan racun yang 

ampuh, bertindak cepat yang melumpuhkan sistem saraf, menyebabkan 

kelumpuhandanakhirnyakematiankarenamatilemas. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum dengan merujuk 

kepada wujud kesadaran masyarakatnya terhadap hukum sesuai dengan 

adatistiadatdan kepercayaannya atau kepatuhan terhadap hukum. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Pertama Peraturan Umum 
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BAB I Tentang Lingkungan Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Undang- 

Undang Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh 

dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang- 

undang, yangadaterdahuludaripadaperbuatanitu”. 

Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak 

pidana atau bukan kecuali perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang 

sebagai tindak pidana. Jadi harus ada ketentuan yang menyatakan bahwa 

perbuatan itu merupakan tindak pidana. Dalam menentukannya, ada 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yangdiduga sebagai tindak pidana. Sedangkan kasus Siti diyakini 

bukan kasus kriminal murni, melainkan sebuah peristiwa politik yang 

melibatkan setidaknya kepentingan tiga Negara, yaitu Korea Utara, 

Malaysiadan Indonesia. 

Dalam hal ini, hubungan antara perbuatan dengan orang yang 

melakukan perbuatan itu sangat erat. Karena timbulnya suatu tindak 

pidana disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Hal ini menjadi dasar 

dalam penjatuhan hukuman, dimana setiap orang yang melakukan suatu 

tindak pidana akan dijatuhi hukuman apabila ia dapat bertanggung jawab 

atas perbuatannya itu. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, 

setiap pelaku tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman atas 

perbuatannya. Pada BABXIXPasal 340 KUHPtentang Kejahatan Terhadap 

Jiwa Orang menyebutkan, “barang siapa dengan sengaja dan dengan 

direncanakanlebihdahulumenghilangkanjiwaoranglain, dihukum, karena 

pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara 

seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. 

Pandangan saya kembali tertuju kepada peristiwa yang baru saja 

menimpa saudari Siti Aisyah di negeri Jiran beberapa waktu lalu. Melihat 

dari konstruksinya, apa yang telah dilakukan Siti terhadap Kim Jong Nam 

tidak berkaitan dengan unsur kesengajaan. Karena sebelumnya, ia tidak 

menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu mengakibatkan Kim 

terbunuh.Di sisi lain, Siti diduga kuat merupakan korban konspirasi 



142  

internasional oleh pihak-pihak tertentu yang diduga intelijen Korea Utara, 

sertapatutdidugaadapihak Malaysiayangjugaterlibat. 

Siti dibebaskan oleh Pengadilan Malaysia Senin, 11 Maret 2019 

setelah jaksa menarik tuduhan atas alasan bahwa kasus pembunuhan 

terjadi tanpa penjelasan dalam arti lain bukti yang ada belum membuat 

terang tuduhan tersebut. Dan sempat dijerat dengan Pasal 302 KUHP 

Malaysiatentangpembunuhandenganancamanhukumanmati. 

Selama kurang-lebih dua tahun melalui proses hukum yang 

panjang, ia akhirnya mendapat keputusan Discharge Not Amounting to an 

Acquittal / DNAA (dibebaskan dari persidangan dan dilepaskan dari 

persidangan dan dilepaskan dari penahanan, namun tak sepenuhnya tak 

bersalah) dari Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas, yang merujuk pada 

Pasal 254 (1) KUHP Malaysia. DNAA terjadi ketika sebuah dakwaan 

berawal dari tuntutan yang tak mendasar, tak cukup bukti yang kuat, 

penyelidikanyangtakkompletdanalasan-alasanlain. 

Peraturan hukum mengenai tuduhan tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan ole terdakwa Siti Aisyah diatur dalam 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Siti dikenakan 

hukuman pidana pokok berupa: (hukuman mati, hukuman penjara dan 

hukuman kurungan) serta hukuman pidana tambahan berupa: 

(pencabutan beberapa hak yang tertentu dan pengumuman keputusan 

hakim). Salah satu bentuk pengawalan dan kepedulian Pemerintah 

Indonesia terhadap kasus ini adalah upaya dalam memberi perlindungan 

atas hak-hak Siti melalui tim koordinasinya yaitu Kementrian Luar Negeri 

yangbekerjasamadengankantor Pengacara Malaysia. 

Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

nilai keadilan. Tidak memandang kedudukan maupun jabatan dari pelaku, 

karena sejatinya setiap orang kedudukannya sama di depan hukum. 

Hakim selaku pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili suatu perkara hendaknya menetapkan 
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putusansesuaidenganpengetahuannya. Artinyaiamengetahuimanayang 

benardanmemutuskanhukumandengankebenarantersebut. 

 
D.Kesimpulandan Saran 

Kesimpulan 

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan 

nyawaseseorangdengancarayangmelanggarhukum, maupunyangtidak 

melawan hukum. Sedangkan motifnya bermacam-macam. Dari kasus 

yang menjerat Siti Aisyah, motif pembunuhan terhadap Kim Jong Nam 

adalah adanya konspirasi politik dan hak asasi manusia yang melibatkan 

pihak-pihak tertentu. Pembunuhan yangdilakukan Siti dalam acara ‘reality 

show’ di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan jenis pembunuhan 

tidak disengaja. Pasalnya, Siti tidak menyangka bahwa apa yang 

dilakukannya dapat mencelakakan bahkan mengakibatkan terbunuhnya 

Kim JongNam. 
 

Saran 

Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

nilai keadilan. Tidak memandang kedudukan maupun jabatan dari pelaku, 

karena sejatinya setiap orang kedudukannya sama di depan hukum. 

Dimana hakim harus menetapkan putusan sesuai dengan 

pengetahuannya. Artinya ia mengetahui mana yang benar dan 

memutuskan hukuman dengan kebenaran tersebut. Kita ketahui bahwa 

fenomena ‘ngerjain orang’ atau dikenal dengan istilah prank telah 

menyedot banyak perhatian masyarakat dalam beberapa tahun 

belakangan. Namun hal ini dipandangsebagai suatu perbuatan yang justru 

berujungpada hal-hal yangtidak diinginkansama halnya dengan apa yang 

telah diperbuat oleh Siti. Sehingga ada sebagian masyarakat yang 

mengecamperbuatanini. 
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AustraliaMendukung Organisasi PapuaMerdeka(OPM) 
untukMerdeka 

 
Irmayanti30 

Irmay6561@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 
Organisasi Papua merdeka (OPM) berdiri pada tahun 1965 

dimana organisasi ini didirikan oleh Provinsi Papua dan Papua barat yang 

saat ini masi berdiri di indonesia yang sebelumnya di sebut sebagai irian 

jaya. Gerakan ini bertentangan di Indonesia dikarenakan memicu 

terjadinya kemerdekaan bagi provinsi yang berakibat tuduhan 

penghianatan. Para pendukung OPM secara rutin menampilkan bendera 

bintang kejora dan symbol lain seperti lagu kebangsaan “Hai tanahku 

papua” beserta dengan lambing negaranya. Aksi ini di lakukan oleh 

kumpulan militant para anggotaorganisasipapua merdeka (OPM) sebagai 

bentuk munculnya konflik di papua.Australia menjadi nama yang selalu di 

sebut ketika adanya isu papua. Selain itu Belanda juga mengakui 

kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kekuasaan di Papua Barat. 

Awalnya selandia baru dan Australia sangat mendukung belanda untuk 

tetapberpihakke Papua. 

Selandia baru dan Australia berpihak ke Papua sebagai 

kepentingan strategi dan untuk mempertahankan kolonialisme sebagai 

daerah penjaga dan serangan. Organisasi papua merdeka OPM adakan 

istilah bagi gerakan pro kemerdekaan Papua yang mulanya berasal dari 

reaksi orang papua atas sikap pemerintah Indonesia. Sebagian besar OPM 

bersenjata memiliki markas di Papua yang dimana orang-orangnya 

melindungi pedalaman dan perbatasan Papua Nugini. Pada saat itu 

Australia di terobos masuk oleh pria yang tidak di kenal, di mana laki-laki 
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itu berusaha memanjat tembok dan naik ke atas atap lalu memajang 

bendera bintang kejora yang dimana melambangkan Bender khas 

organisasi Papua Merdeka. Ataskejadianitu kementrian luar negeri geram 

denganaksicriminalpendu31kung OPMdi Australia. 

 
B. Permasalahan 

Australia merupakan salah satu Negara tetangga yang letaknya 

dekat dengan Papua yang di jadikan sebagai penjagaan keamanan 

Indonesia. Pemerintah Australia menyatakan pernyataan resmi bahwa 

Australia mendukung kedaulatan Papua sikap Australia terhadap OPM 

yang tidak konsisten dapat terulang kembali di sebabkan akibat 

munculnya kekewatiran pada parlemen Australia yang akan 

menginterfensi NKRI. Selain itu pada tahun 2012 terjadi pengibaran 

bendera yang dilakukan oleh pendukung OPM di eatalase ke tokoh 

Kosmetik di perth Australia, dengan tujuan untuk mengajak masyarakat 

disana turut serta mendukung pergerakan kemerdekaan di Papua. Oleh 

sebab itu secara terang-terangan Australia telah mendukung gerakan 

tersebut yang di tandai dengan sikap Australia yang tidak komitmen 

menyuruhmasyarakatnyaagarmendukungpergerakan Papuatersebut. 

Perdana Menteri Australia Toni Abbott dalam kunjungannya ke 

Indonesia dan bahas masalah sikap australi yang mendukung kedaulatan 

Indonesia atas Papua sedangkan duta besar Indonesia untuk Australia 

Nadjid Riphat mengkritik informasi media Australia terkait Papua yang 

berat sebelah yang tidak memberitahukan keberhasilan dan kekejaman 

yangdilakukananggota-anggota Organisasi Papua Merdeka. Olehsebabitu 

pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia mengalami pasang surut 

kerja sama bilateral yang seharusnya di lakukan Indonesia dan Australi 

yang di sebabkan adanya pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah 

Australiyangmendukungorganisasi Papuamerdeka(OPM). 
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Kebijakan yang dilakukan oleh Negara Australia untuk memamerkan 

organisasi papua merdeka (OPM) di papua di perkuat dengan berbagai 

analisis politik baik internal maupun eksternal. Faktor ekonomi yang 

menjadi permasalahan Negara sebagaimana Australia yang ingin 

menguasai berbagai sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia 

(SDM) yang dikenal bahwa papua memiliki hal tersebut. Selain itu opini 

public yang terjadi menimbulkan sebuah krisis dan konflik yang 

mempengaruhi kekerasan, eskalasi, dan keputusan kebijakan luar negeri. 

Dukungan pemerintAustralia terhadap papua karena menurutnya papua 

seringmengalamipenyiksaan, pelanggaranhakasasimanusia(HAM). 

 
C.Tinjauan Hukum 

Gerakan organisasi di Papua yang di sebut dengan organisasi 

Papua Merdeka OPM dimana organisasi tersebut banyak mengikuti oleh 

beberapa Negara yang turut serta mendukung organisasi tersebut selain 

belanda Negara lainnya seperti Australia. Australia tidak sepenuhnya 

mendukung organisasi tersebut melainkan mengakui keberadaannya di 

karenakan kawasan papua memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) 

yang tidak di fasilitasi dengan infranstruktur sehingga banyaknya 

pengangguran di Papua. Olehnya itu pemerintah Australia mengakui 

keberadaan organisasi papua merdeka (OPM) dengan suatu maksud 

untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Bahkanpe- 

merintahAustraliamengharapkanpapua memisahkan diri dari Indonesia 

dan menjadi bagian dari Negaranya. Selain itu Australia membentuk suatu 

opini dengan memberikan visa terhadap gerakan separatisme atau 

gerakan Organisasi Papua Merdeka (OMP) dimana agar warga papua 

tidakmerasa nyaman berada di Negara Indonesiasehinggaitupemerintah 

Australia dapat menarik papua masuk ke Negara. Masyarakat papua 

merasa tidak adanya keadilan yang dirasakan terutama pada penduduk 

pedalaman papua, seperti kurangnya akses kesehatan yang dirasakan, 

pendidikan yang langkah, bahkan mereka merasa telah diasingkan 
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dinegaranya sendiri. Disitulah , pemerintah Australia secara tidak langsung 

mengakui keberadaan gerakan organisasi papua merdeka (OPM) dengan 

maksuddantujuan. 

Yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia pada saat itu, 

dengan terjadinya hal seperti ini, hubungan kerja sama bilateral yang 

dilakukan Australia dan Indonesia yang telah terjalin cukup lama akan 

diperlambat oleh pemerintahan Australia yang dianggap tidak komitmen. 

Tetapi pemerintah Australia menuding tuduhan tersebut karena 

dianggapnya hubungan kerja sama antar keduanya tetap terjalin 

meskipunberangsung-angsungdantidaksecaralangsung. 

 
D.Kesimpulandan Saran 

a. Kesimpulan 

Australia memiliki peran yang sangat besar teradap gerakan 

separatsme d papua dimulai dari masa kemerdekaan Indonesia dan 

dengan diakuinya wilayah papua sebagian dar Indonesia sampai dengan 

sekarang. Kemudian di adakannya pelatihan dan seminar kepada warga 

papua itu sendiri. Adapun erta yang menayangkan betapa indonesa telah 

melakukan pelanggaran mengenai hak asasi manusia (HAM) di papua. 

Kemudian membangunkan opini di masyarakat papua serta mendukung 

(OPM) secarapenuh. 

Australia juga memiliki tujuan dan kepentingan di balik peran 

tersebut terhadap gerakan separatisme di papua. Sedangkan papua 

merupakan kaya akan sumber daya alamnya. Diantaranya tambang emas 

yang melmpah dipapua yang membuat Australia semakin 

menguasainya.karena adanya peran yang di lakukan oleh Australia 

terhadap gerakan separatsme ntuk mereganggkan hubungan baik antara 

Indonesiadan Australia. 
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b. Saran 

IndonesiasebagaiNegarayangberlandaskanhukumdanmerupa 

kandemokrasiyangmemiliki tanggung jawab yang begitu besar terhadap 

wilayahnya.Karenabanyaknyaketidakmerataanfasilitas, dan minimnya 

peran pemerintah Indonesia di berbagai daerah termasuk papua yang 

menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia. Peran Australia terhadap 

gerakan separatisme ini merupakan suatu masalah yang serius, namun 

Indonesia tidak harus terus-menerus menyalahkan kepada pihak 

Australia. Akan tetapi bagaimana dengan Indonesia biasa membenahi 

papua agar menjadi wilayah yang maju dan baik di bidang pendidikan, 

sosial, danbudayanya. 
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Pembunuhan Jamal Khashoggi 
 

Kaisar Sukardi32 

Kaisarsukardi186@gmail.com 
 

A.Dekskripsi Kasus 

Jamal Khashoggi adalah salah satu wartawan senior Arab Saudi 

yang kerap menjadi perbincangan hangat pada masa ini, karna ia menjadi 

korban pembunuhan pada tahun 2018 yang lalu di gedung Konsulat Arab 

Saudi di Instanbul, Turki . Pembunuhan terhadap wartawan seniorsaudi 

yaitu Jamal Khashoggi, tidak diketahui pasti siapa pelaku dan siapa dalang 

atau ide dari pembunuhan itu. Sehingga banyak publik mempertanayakan 

mengenaimasalah-masalahtersebut, karnakerapiaterbunuhpadasaatia 

melakukan kunjungan keduanya dalam mengurus dokumen ke gedung 

Konsulat Arab Saudidi Istanbul, Turki. Sehinggadalampembunuhan Jamal 

Khashoggi membuat sebagian Duania terguncang dalam menyelidiki 

motifpembunuhanya. 

Jamal Khashoggijugadikenalsalahsatu orangyangdekatdengan 

keluarga kerajaan dan ia juga sebagai penasehat kerajaan. Namun seiring 

berjalanya waktu dalam masa pemerintahan kerajaan ia mengasingkan 

diri ke Amerika Serikat karna Jamal Khashoggi sering kali bertolak 

belakang dengan keputusan dan ketetapan yang di berlakukan oleh pihak 

Kerajaan. Namun setelah ia mengasingkan diri dari pemerintahan kerajan, 

di Amerika Serikat ia selalu menulis kritikannya mengenai keputusan dan 

ketetapan terhadap pemerintahan kerajaan melalui Koran The 

Washington Post, terutama kepada pangeran kerajaan Saudi yaitu 

Mohamad bin Salman, putera mahkota kerajaan Saudi, ia menulis 

kritikanyadi Koran The Washington Post. 

Awal mula dari pembunuhan Jamal Khashoggi ialah, pada saat ia 

melakukan kunjugan kegedungkonsulat Arab Saudidi Instabul,Turki. Saat 
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itu iatidakkunjungkeluardarigedungsehinggadinyatakanhilangdidalam 

gedungtersebut. Namun setelahbeberapaharijamal Khashogidinyatakan 

terbunuh karna adanya bukti mengenai perekam audio yang dikenakan 

pada saat memasuki gedung. Dari hasil bukti tersebut Jamal Khashoggi 

dibunuh dengan cara disiksa. Namun sebagian mengatakan hasil 

penyelidikan Jamal Khashogi di bunuh dengan cara menyiram 

menggunakan bahan kimia yang dapat menghancurkan tubuhnya,agar 

mudah di bawa keluar gedung menggunakan koper. Dan anehnya lagi 

pada saat Jamal Khashoggi memasuki gedung CCTV didalam gedung tidak 

berfungsi,sehinggatidakdapatkitaketahuipembunuhnya. 

Akan tetapi dari ketarangan yang di kumpulkan dari berbagai 

pihak penyelidik pembunuhan Jamal Khashogi ia melakukan kunjugan 

sebanyak dua kali sebelum ia dibunuh di dalam gedung Konnsulat Arab 

Saudi di Intabul, Turki. Kunjungan pertamanya di disambut baik dan 

merasa amam saat berkunjung dalam rangka mengurus dokumen 

perceraian dan menikah dengan tunanganya, kemudian ia diminta untuk 

datang kembali pada tanggal 02 Oktober 2018 dalam rangka melanjutkan 

pengurusan dokumen pernikahanya dengan tunanganya. Setelah pada 

tanggal yangsudah ditetapkan Pada saat itula Jamal Khashoggi tidak perna 

keluar lagi dari dalam gedung tersebut. Sehingga banyak pihak yang 

mendugahilangdidalamgedung, dandibunuhdidalamgedung. 

Permasalahan 

Dari kematian Jamal khashoggi dinyatakan oleh pihak penyelidik 

adalah dibunuh oleh pihak yang sudah direncanakan. Namun 

pembunuhan tersebut banyak menimbulkan permasalahan dengan orang 

orang yang bersangkutan yang merupakan ada sedikit gesekkan dengan 

korban. Yang perlu kita ketahui bahwa sebelum tebunuhnya Jamal 

Khashoggi, ia kerap dinyatakan wartawan yang selalu mengkritik 

pemerintahan kerajaan Saudi terutama pada masa pemerintahnya 

Mohammad Bin Salman,yaitu putra Raja Salman. Yang menjadi kritikan 

Jamal Khashoggi terhadap pemerintahan kerajaan pada saat itu sebelum 
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mengasingkan ke Washington ialah pertemuan kedekatan presiden baru 

Amerika Serikat yaitu Donad Trump dengan pemerintahan Arab Saudi 

mohammadbinsalman. 

Ia juga mengkritik mengenai pemerintahaan yang ketika ada 

orang yang berbeda pendapat atau pandangan dengan pemerintah Arab 

Saudi maka harus ditindak oleh pemerintah yang dianggap sebagai 

pembangkang karna tidak mematuhi aturan. Jamal Khashoggi 

mengatakan bahwa orang yang bersebrangan pendapat dengan 

pemerintah itu merupakan sesuatu yang mengemukakan pendapatnya 

dengan pemerintaha yangartinya bebasdalammengemukakan pendapat. 

Namun disisi lain dari pembunuhan Jamal Khashoggi adalah berdampak 

padapemerintahaankerajaan Saudikarnaapabilamohammadbinsalman 

telibat dari kasus ini maka, ada sedikit tebebani kepada Amerika Serikat 

mengkwatirkantentangpebelianminyakbumidariarabSaudi. 

 
B.Tinjauan Hukum 

Setelah mengkaji dan mencari dari inti permasalah 

pembunuhan Jamal Khashoggi saya dapat memberikan suatu tindakan 

melalui pendapat saya ialah seperti berikut. Dalam kasus pembunuhan 

Jamal Khashoggi ini memberikan dampat yang cukup besar bagi dunia 

dalam menyelesaikan permasalahan. Namun dari kita ketahui 

bahwasanya dalam pembunuhan Jamal khashoggi itu, memiliki sebuah 

kasus yang unik, karna awal mula dalam karirnya termasuk sebagai orang 

yang dekat dengan keluarga kerajaan ,dan hinga akhirnya jauh dari 

keluarga kerajaan karna sebab dan akibat yang timbul yang 

mengakibatkan iaharusrela mengasingkandiri. Dari sisi lain pertentangan 

atau bertolak belakanya pendapat Jamal Khashoggi terhadap keluarga 

kerajaanmemicuterjadisebuahpermasalah. 

Dalam kasus pembunuhan jamal khashoggi adalah salah satu 

kasus yang dimana cukup menarik untuk dibahas. Dalam kasus ini 

melibatkan banyak orang yang dekat maupun yang jauh dari korban 
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pembunuhan tersebut. Oleh karna itu dari beberapa yang yang saya 

ketahui mengenai kasus pembunuhan Jamal Khashoggi ini dalah salah 

satu kasus yang sudah direncanakan oleh pihak yang yang ingin 

membunuh Jamal Khashoggi. Karna kita ketahui bahwa sanya gedung 

tempat Jamal Khashoggi yang seharusnya diamankan dengan ketet kok 

bisa CCTV pada saat itu tidak berfungsi sehingga tim penyelidik susah 

untuk mencari bukti kuat dalam pembunuhan tersebut disebabkan karna 

suatu faktor itu. Disisi lain orang akan bertanya mengapa gedung itu pada 

saattejadinyapembunuhanalatpengamangedungtidak berfungsidengan 

baik?. 

Pembunuhan Jamal khashoggi sudah berlalu, tetapi kasus seperti 

ini harus dituntaskan dengan setuntas tuntasnya. Supaya tidak terjadi hal 

yang serupa dengan kasus ini. Namun dalam kasus pembunuhan jamal 

khashoggi pihak terdakwa harus diberikan tindakan yang pantas atas 

perbuatanya dengan tidak memandang bulu jabatan pangkat dan lainya. 

Karna kasus Jamal Khasoggi adalah salah satu kasus yang banyak yang 

berbeda atau telibat ikut dalam pembunuhanya karna ketika orang yang 

bukan berkopeten dalam memperkirakan rencananya akan berhasil itu 

adalah orang yang bisa mengetahui semua tempat kejadiannya. Sehingga 

kita bisa mengetahui hokum itu seperti apa dan hokum diperuntukkan 

untuk siapa dan hokum memberikan dampak apa terhadap orang yang 

diperuntuhkandanbagaimnacaramenjalankanyahokumitu. 

Dalam kasus pembunuhan Jamal khashoggi juga melibatkan 

subjek hokum bukan Negara dalam menyelidiki kasus atau biasa dikenal 

dengan PBB(Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dengan bahasa asingnya 

united nations (UN). Organisasi iniikut dalam menyelidiki kasus 

pembunuhan Jaml Khashoggi. Karna kemungkinan ada unsure yang 

melanggar aturan-aturan didalamnya sehingga organisasi ini ikut dalam 

penyelidikan. Namun ketika siapa pelaku dibalik semua ini maka ia akan 

dikenakan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap HAM 



153  

(Hak Asasi Manusia) kepada Jamal Khashoggi. Oleh karna itu penyelidik 

betul-betulmemastikansiapapelakaudibaliksemuaini. 

Ada bagian dari PBB yang merupakan salah satu bagian dalam 

mengatur terjadinya konflik yang melanggar HAM seperti yang kita 

ketahui mengenai masalah pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi,yaitu 

UNESCO (United educational scientific and cultural organization). Yang 

merupakan organisasi dalam memelakukan perdamaian dan keamanan 

dan terutama dalam bidang hokum dan HAM. Oleh sebab itu ketika 

permasalan ini ditetapkan adanya terdakwa makaia akan berurusan 

denganpelanggaran HAMterhadap Jamal Khashoggi. 

 
C. kesimpulan 

Jamal Ahmad Khasoggi adalah salah satu jurnalis atau wartawan 

Saudi kemudia ia perna dekat dengan keluarga kerajaan Arab Saudi akan 

tetapi, iakerap saling berbeda pandangan dengan pemerintahan sehingga, 

ia lebih memilih mengasinkan ke Amerika Serikat. Sehingga saat ia 

mengasinkan diri kerap ia selalu mengkritik mengenai permasalahan 

pemerintahan Arab Saudi yang di pimpin oleh putra raja salman yaitu 

Muhammad Bin Salman. Setelah ia mengasingkan kemudian ia kembali ke 

Turki dalam mengurus dokumen perkawinanya dengan seorang 

perempuan yang sudah ditunangankanya yaitu bernama Hatice Cengiz 

yang berkebangsaan Turki. Setelah mengurus dokumen perkawinanya 

pada tanggal 28 september 2018 yaitu kunjungan pertama ke gedung 

konsulat Arab Saudi di Istanbul turki dia diminta kembali lagi pada tanggal 

02oktober 2018 lalu disitulah ia dinyatakan hilang dalam gedung konsulat 

Arab Saudi. 

 
D.Saran 

Saran saya mengenai masalah ini adalah sosok yang tegas dan 

menegakkan kekeadilanitusangatdinantinantiolehsetiap manusia. Akan 

tetapi ketegasan keadilan dan membela rakyat kecil itu sangat banyak 
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musuhnya. Sehingga kita harus melawan semua itu dan menyikapinya 

dengan baik pula. Akan tetapi ketika kita mempertahankan sesuatu 

keadilan maka sama halnya kita menolong semua masyarakat karna 

keadilan lah yang susah dilakukan diera sekarang ini karna banyaknya 

yang tertipu denga duniawi. Hanya karna kita harus kuat menjalanihidup 

inidengansebaik-baiknya. 
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Ibu Kota Israel Ke Perpindahan Yerussalem 
 

Lisdawati33 

lisda2197s@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

Presiden Donald Trump sudah mengumumkan pemindahan 

kedutaan besar Amerika Serikat ke Yurussalem dan mengakuinya sebagai 

ibu kota Israel, walau sejak awal ditentang oleh sejumlah pihak. Dia juga 

menambahkan Israel memiliki hak untuk menentukan ibu kotanya dan 

penundaan penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel selama ini tidak 

membawa apapun dalam mencapai perdamaian. Menurut kalla, rencana 

Trump itu akan memperumit konstelasi Konflik di Timur Tengah. Karena 

sumber banyak keruwetan itu konflik Palestina Israel . Akan lebih 

memburuk. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil 

Anzar Simanjuntak menilai sikap Trump mempertegas posisi Amerika 

dalam konflik Israel dan Palestina. Dahnil mendorong Pemerintah 

Indonesia untuk terus menyuarakan penolakan terhadap rencana Trump 

tersebut. Apalagi terkait posisi Indonesia dalam organisasi negara-negara 

Islam OKI. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar. Kristiani, 

islam, dan Yahudi. Di kota ini terdapat situs-situs suci bagi ketiga agama 

tersebut. Antara lain Tembok Ratapan ( Yahudi), Gereja Makam Kudus 

(Kristen), dan Masjidal-Aqsa( Islam). 

 
B. Permasalahan 

Pada akhirnya yang menjadi masalah bukanklah apakah ibu kota 

isreal merupakan yerusalem barat , tetapi apakah yerusalem timur yangdi 

duduki isreal akan menjadi ibu kot negara palestina. Hal inilah yang 
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menjadi klaim palestina atas yerusalem timur akan tetap menjadi topik 

dalam permasalahan. Donald trump membuka berbagai kemungkinan 

yang menyatakan bahwa pemerintahannya tidak mengambil sikap dalam 

kasus kota suci termaksud batas-batas kedaulatan Israel dan yerusalem 

atasperbatasan yangdisengetakan. Tetapi diamenjelaskansecaraterang– 

terangan dengan mengatakan bahwa tujuan akhirnya adalah untuk 

mencapai solusi dua negara. Beda halnya dengan trump yang mengakui 

yerusalem akan membuat proses perdamaian gerak maju. Tapi jauh lebih 

mungkin, dengan langkah ini dia telah menyabotase inisiatif 

perdamaiannya itu sendiri. Langkah ini pasti akan memberi angin-angin 

israel yang menentang berdirinya sebuah negara palestina dan konsesi 

teritorial di Yerusalem. Dan ini akan semakin membuat Presiden. Palestina 

Mahmoud Abbaslebihakansulitlagiuntukmajukemejaperundingan. 

Para pejabat pemerintah Trump mengindikasikan bahwa 

mereka akan mengupayakan rencana perdamaian dan menunggu debu 

mengendap. Rencana itu belum siap, jadi orang –orang palestina akan 

masih punya waktu untuk menolak proses tersebut unutuk nanti 

mempertimbangkan kembali. Tapi trump juga telah menarik AS ke dalam 

sengketa mengenai Yerusalem. Itu jelas bukanlah posisi yang nyaman bagi 

pihak yang menjadi mediator perdamaian. Isu yang muncul saat Amerika 

serikat di wajibkan aturan untuk memindahkan kedutaan besar amerika 

serikat dari tll aviv atau mengabaikan tuntutan kongres atas alasan 

keamanan. Pejabat amerika serikat menyatakan bahwa mereka akan 

setujuuntukmenandatangidanberjanjiakanmengakuiyerusalemsebagai 

ibu kota israel serta menerima proses yang berlaku untuk memindahkan 

kedutaan besarnya. Pada pidato trump menegaskan beberapa presiden 

menjanjikan kampayeh namun gagal memenuhinya dengan ini 

menggambarkan kekuatan politik kristen garis keras mendukung dengan 

penuhisrael. 
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B.Tinjauan Hukum 

Dalam pidato donald trump presien Amerika Serikat 

mengunggapkan bahwa mengakui secara resmi yerusalem sebagai ibu 

kota israel. Dalam pidatonya sontak menghebokan dunia politik dimna 

pemimpin negara-negara di buat kaget oleh pidato trump. Kecamaan 

pemimpin-pemimpintersebutditunjukandenganaksiunjukrasarakyatdi 

negara masing-masing.sebuah pengungkapan bahwa sesungguhnya 

Amerika Serikat bserta negara-negara yang berkapasitas besar di anggap 

tidak pernah bersungguh-sungguh untuk mengupayakan kemerdekaan 

warga palestina, malah sebaliknya, mereka secara kenyataan berperan 

aktifdalammendukungapayangdilakukanisraelterhadappalestina. 

Pengumuman yang bertentangan dengan sebuah pesan untuk 

perdamaian. Pengumuman tersebut sangat membuat terkejut para tokoh 

atau palestina pengumuman ini akan menandahkan bahwa sebagian 

keputusan tersebut bukan sebagian dari strategi Timur Tengah yang 

sangat luas. Pengumuman trump tersebut itu akan sudah di tentukan 

dalam memicu berbagai reaksi keras atau dari berbagai para sekutu arab. 

Dalam yerusalem adalah tanah suci bukan hanya ibu kota yang akan 

diperebutkan melainkan sebagian para pemimpin arab yang cenderung 

juga tidak melakukan pendekatan atau pragmatis yang juga bisa di terima 

dalammenyangkutsebagianisudenganlaindalamkonflikisraelpalestina. 

Di sisi lain pejabat palestina menyebutkan Amerika serikat 

membatalkan langkah –langkah untuk upaya perdamaian pengumuman 

ini di tanggapi dengan perasaan marah karena pada saat itu pada tanggal 

25 Desember kelompok salafi dengan aksi demotrasi yang menembakkan 

sekitar 30 roket ke israel dan mendarat di gasah. Dukungan negara-negara 

islam sangat diperlukan oleh palestina di tengah permasalahan yang 

terjadi. Di tambah lagi islm diperkirakan akan mencapai kesepakatan yang 

mengakui yerusalemsebagaiibukota Israel. 
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C. Kesimpulandan Saran 

Kesimpulan 

Hari senin, Amerika Serikat berencana memindahkan 

kedutaannya dari Tel Aviv ke yerusalem 5 bulan setelah Trump dan 

mengakui sebagian itu ibu kota israel. Dan palestina juga mengklaim 

yerusalemsebagaiibukotamereka. Dansebagianmuslimindonesianakan 

berdemonstrasi untuk menentang atau pengakuan yerusalem sebagai 

ibukota Israel oleh Presiden Donald Trump. Dan ini juga tidak lebih dari 

sekedar atau pengakuan akan realitas dan juga mengecam keraskan 

sebagai langkah trump, yang ia sebut dan sebagai pelanggaran atau 

terhadapresolusi-resolusi PBB. 
 

Saran 

Yerusalem merupakan kota suci, sehingga yerusalem sering juga 

disebutsatukotatigatahunbagiumatislam, kristendanyahudi. Yerusalem 

dan palestina juga merupakan topik dari yangmenarik untukdi bahas dan 

juga di berbagai atau media elektronik dan media cetak dan palestina juga 

merupakan salah satu topik yang menarik. Dan sebagian yahudi dan israel 

mengatakan atau sejatinya yerusalem sebagai atau ibukota israel sudah 

sesuaidengansejarahnya. 
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Tanggung Jawab Perusahaan Minyakdari Libya Terhadap 
Tumpahan MinyakDiperbatasan Indonesiadengan Singapura 

 
Muhammad Taufiq34 

 
A. Deskripsi Kasus 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat 

luas. Luas perairan indonesia ternyata mendapat urutan ke-7 di dunia. Di 

perkirakan luasnya mencapai 3.273.810 km. Sebagian wilayah indonesia 

adalahlautan, sehinggahsecaraalamiahindonesiadapatdikatakansebagai 

bangsa yang bahari. Hal ini di tambah lagi dengan letak wilayah yang 

strategis. Hamparan laut luas sangat berpotensi untuk mengembangkan 

sumber daya laut yang memiliki keragaman baik sumber daya hayati 

maupun yang lainnya.Ketika madura spil oil jatuh kelingkungan laut, maka 

secataotomatislingkunganlautakanmengalamipenurunan. Sebagiandari 

perubahan tersebut mengarah pada menghilngnya fraksi minyak dari 

permukaan laut, meskipun ketika minyak yang tumpah itu akan terurai 

oleh lingkungan laut, tetali hal tersebut membutuhkan waktu yang lama 

tergantungpadakarakteristikawalfisikkimiawi. 

Polutan dan jenis mentah minyak yang ada di perairan sering 

terjadi isu-isu lingkungan sehingga dapat menjadi ancaman yang terkait 

dengan iklim investasi. Tumpahan minyak ini menunjukan pengaruh yang 

negatif sekaligus sangat penting terhadap lingkungan pesisir dan perairan 

laut terutama melalui kontak langsung dengan organisme perairan. Untuk 

kasus tumpahan minyak di laut terbuka mungkin tak terlalu bermasalah 

karena konsetrasi minyak di bawah slick biasanya sangat rendah sehingga 

tak menyebabkan banyak masalah. Kebanyakan kasus tumpahan minyak 

terjadi di daerah perairan dalam dan luar pantai, hal ini memang karena 
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tabrakan yang terjadi banyak di wilayah perairan dalam dan 

menyebabkanminyakmerembetsampaikepantai. 

Komponen minyak tidak dapat terlarut, yang mengapung akan 

menyebabkan air berwarna hitam. Beberapa komponen minyak 

terakomulasi di dalam sidemen sebagai deposit hitam pada pasir, dan 

batuan - batuan pantai komponen hidro karbon yang bersifat racun 

berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan dan pelaku 

biota laut, terutama pada plankton, bahkan dapat mematikan ikan yang 

hidupdibawahlaut. 

 
B. Permasalahan 

Indonesia dikejutkan dengan peristiwa tumpahan minyak yang 

menggenangi wilayah perairan Indonesia di sebelah barat daya, tepatnya 

perbatasan Indonesia degnan Singapura di wilayah Selat Malaka. Peristiwa 

tersebuttepatnyaterjadi diperairansekitar 11 millauttimur Pedra Branca, 

sebuah pulau terpencil yang merupakan titik paling timur di Singapura. 

Tumpahan minyak ini disebabkan oleh tabrakan yang terjadi antara kapal 

MTAlyarmoukdari Libyadengankapal MVSinar Kapuasyangmerupakan 

milik pemerintah Singapura. Tabrakan tersebut menyebabkan robeknya 

lambung kapal Alyarmouk yang sedang dalam perjalanan menuju 

Tiongkokdanmenumpahkanminyakbertipe Madura Crude Oil. 

Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah sebesar 4.500 

ton minyak mentah. Tabrakan antara kapal tanker Alyarmouk dengan 

kapal pengangkut barang Sinar Kapuasituterjadipada 2 Januari 2015, jam 

06.00 waktu Singapura, di dekat menara suar di Pedra Branca. Alyarmouk, 

berbobot mati 116.039 ton, terdaftar di Libya, dan dioperasikan langsung 

oleh Otoritas Kelautan Nasional Libya. Sedang Sinar Kapuas terdaftar di 

Singapura. Tabrakan ini menyobek salah satu tanki Alyarmouk. Tidak ada 

korban jiwa akibat musibah ini. Otoritas Kelautan bergegas mengirimkan 

empat kapal dilengkapi dengan pengurai limbah minyak (dispersan), ke 

area yang tercemar. Pengurai non-toxic dan pengurai yangbekerja dengan 
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bakteri digunakan untuk memecah limpahan minyak agar bisa terurai 

menjadikumpulanlebihkecil. 

Tumpahan minyak yang berasal dari insiden tabrakan kaapl 

tersebut telah mencemarilautan dan dampaknya mengenai wilayah pulau 

dan perairan Indonesia. Pulau yang paling terancam tercemari adalah 

pulau Bintan, pasalnya lokasi tabrakan itu hanya 18,6 mil laut utara dari 

pulau Bintan. Provinsi Keprimelaporkanpencemaranlimbahdilautakibat 

tabrakan kapal tanki minyak di wilayah perairan Singapura ke pemerintah 

pusat. Wakil Gubernur Provinsi Kepri juga meyatakan bahwa kapal yang 

menumpahkan minyak di permukaan laut itu menimbulkan dampak 

pencemaranlingkungandiperairanKepri. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia bedasarkan dengan UU No. 17 tahun 1985. 

Ketentuan-ketentuanhukumnasionaltersebutadalah: 

1. InstruksiMenteriPerhubunganNo.IM.4/AL.1003/Phb82tentan 

gPemilikanSertifikasiDanaJaminan Ganti Rugi Pencemaran laut 

bagikapal-kapalyangmengangkutminyaksebagaimuatancurah 

lebihdari 2000 ton. 

2. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. 

DKU.64/7/10-82 tentang Pemilikan sertifikasi dana jaminan 

ganti rugi pencemaran laut bagi kapal-kapal yang mengangkut 

minyaksebagaimuatancurahjumlahlebihdari 2000ton. 

3. Surat Edaran Direktur Jendral Perhubungan Laut No. DKP. 

49/1/11 tahun 1982 tentang Pemilikan sertifikasi dana jaminan 

ganti rugi pencemaran laut bagi kapal-kapal yang mengangkut 
minyaksebagaimuatancurahdalamjumlahlebihdari 2000 ton. 

4. KeputusanMenteriPerhubunganNo.167/HM.207/Phb86tenta 

ngSertifikasiInternasionalPencegahan Pencemaran oleh 

mminyak bumi dan sertifikasi internasional pencegahan 

pencemaranolehbahan 
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5. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. Py.6/1/11-86 

tentang PelaksanaanKeputusan Menteri Perhubungan No. 

67/HM.207/Phb-86 tentang Sertifikasi internasional pencegahan 

pencemaran oleh minyak bumi dan sertifikasi internasional 

pencegahanpencemaranolehbahancairberacun. 

6. Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjenperla No. Py/69/1/11- 

86, No. UM. 48/2/14/DII-86 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan KeputusanDirjenperla No. Py.69/1/11-86. 

7. Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No. UM.48/27/20- 

85 tentang Tata Cara Pengisian Formulir-Formulir Pencemaran 

Laut. 

8. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 86 tahun 1990 tanggal 

8 September 1990 tentang Pencegahan Pencemaran Laut oleh 

Minyakdari Kapal-Kapal. 

9. Proseddur  Tetap  (PROTAP) Selat  Makasar dan 

SelatLombokNo.DKP.49/1/1 No.27/Kpts/DM/MIGAS/1981 

tentang Prosedur tetap (PROTAP) Pencegahan dan 

Penanggulangan Pencemaran Laut oleh Minyak Bumi di Selat 

Makasardan Selat Lombok. 

10. Prosedur Tetap (PROTAP) Selat malaka dan Selat 

SingapuraNo.28/Kpts/DM/IM/MIGAS/1981 tentang Prosedur 

Tetap (PROTAP) Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran 

Lautoleh MinyakBumidi Selat Malaka SelatSingapura. 

Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat nasional, maka 

masalah pencegahan pencemaran lingkungan laut diatur pula dalam 

beberapaKonvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, 

sehingga menjadi ketentuan hukum nasional Indonesia. Ketentuan- 

ketentuantersebutadalah: 

1. Keputusan presiden Ri No. 18 tahun 1978 tentang Pengesahan 

dari “Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) 

1969”. 
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2. Keputusan Presiden RI No. 19 tahun 1978 tentang Pengesahan 

dari “Internasional Convention on the Establishment of an 

International Fund Compensation for Oil Pullution Damage 

1971”. 

3. Keputusan Presiden RI No.46 tahun 1986 tentang Pengesahan 

dari “Internasional Convention of Pollution from Ships 1973 and 

The Protocolof Pollutionfrom Ships1978” 

Ketentuan mengenai pencemaran lingkungan laut dalam United 

Nations Convention on The Lawof The Sea 1982 (UNCLOS 1982) diatur di 

bagian XII tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut 

dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum pada konvensi-konvensi 

lainnyagunaperlindunganlingkunganlaut. 

 
PERLINDUNGANLINGKUNGANDIDAERAHLAUT 

AKIBATTUMPAHANMINYAK 

Laut adalah keseluruhan air asin yang menggenangi permukaan 

bumi. Definisi ini bersifat fisik semata, sedangkan definisi laut menurut 

hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas 

diseluruh permukaan bumi. Pencemaran Laut menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 

dan/atau Perusakan Laut adalah “masuknya atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan 

laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku 

mutudan/ataufungsinya.” 

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media 

lingkunganhidupdenganpersyaratan: 

1. memenuhibakumutulingkunganhidup; dan 

2. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikotasesuaidengankewenangannya. 
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D.Kesimpulandan Saran 

Kesimpulan 

Laut merupakan suatu hal yang begitu penting bagi kehidupan 

manusia. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran laut merupakan 

sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, Hukum 

Internasional turut mengatur hal-hal terkait pencemaran laut dengan 

melahirkan beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh banyak negara. 

Salah satunya adalah United Nations Convention on The Law of Sea 1982 

(UNCLOS) ataudikenaljugadengan Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi 

Hukum Laut 1982 ini memberikan hak kepada setiap negara untuk 

mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alamnya, sekaligus pula 

mewajibkan kepada setiap negara untuk melindungi dan melestarikan 

fungsi lingkungan lautnya dari ancaman pencemaran serta menegaskan 

pertanggungjawaban terhadap negara terkait kewajibannya untuk 

menjagalingkunganlaut. 

Selain Konvensi Hukum Laut 1982 juga terdapat Internsional 

Convention on Civil Liability for oil Pollution Damage 1969. Konvensi ini 

dibuat oleh International Maritime Organization (IMO) yang mengatur 

tentang ganti rugi pencemaran laut oleh minyak termasuk karena 

kecelakaan kapal tanker. Konvensi Hukum Internasional lainnya yaitu 

International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and 

Cooperation 1990. Konvensi ini merupakan konvensi kerjasama 

internasional menanggulangi pencemaran laut dikarenakan tumpahan 

minyakdanbahanberacunyangberbahaya. 
 

Saran 

Kepada Pemerintah agar mengadakan kerja sama bilateral 

maupun regional dengan negara sekitar terkait upaya dalam 

menganggulangi pencemaran lingkungan laut.. Mendorong Pemerintah 

Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut terkait 

pencemaran laut akibat terjadinya tubrukan kapal Alyamourk dengan 
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kapal Sinar kapuas. Mendorong Pemerintah Negara Republik Indonesia 

dalammemperkuatusaha-usahapreventifterhadappencemaranlautagar 

dapatmengurangidampakyangditimbulkan. 
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Serangan Israel Terhadap Palestinadi Mesjid Al-Aqsha 
 

Hasrianausman35 

hasriana180497@gmail.com 
 

A. Deskripsi Kasus 

PadahariSelasa,tanggal19bulan02Tahun2019malam,Pasuka 

nIsraeldatangmeyerangwargapalestina yangsedangmenunaikansholat 

Jama’ahdi Mesjid Al-Aqshakotatua Yerussalemyangberadadidaerah Bab 

Ar-Rahmah. Akibatnya,Puluhan orang terluka dan di tangkap dalam 

penyerangan tersebut, tak lama setelah peristiwa terjadi, polisi Israil 

meninggalkan kompleks masjid itu. Dan suasana kembali tenang sesudah 

kesepakatan dicapai bahwa situasi di Bab ar-Rahmah kembali ke 

kondisinya sebelum polisi memasang rantai di gerbaang terdebut.Polisi 

Israel menutup semua gerbang Masjid al-Aqsha di Yerusalem Pada Hari 

SeninTanggal 18 Februari 2019. 

Warga palestina berunjuk rasa dan membongkar rantai tersebut 

karena khawatir pihak israel bermaksud menutup bangunan itu untuk 

nantinya membagun kuil Yahudi.Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat 

memasang detektor logam di gerbang menuju ke kompleks Al-Aqsha. 

Yang di lakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina 

terhadapduapersonelpolisi Israelhinggatewas. Ketigawarga Palestina itu 

pun akhirnya meninggal setelah ditembak Israel. Pemasangan detektor 

logam di Masjid Al-Aqsha di protes keras oleh warga Palestina. Mereka 

menilai tindakan Israel itu tidak jelas dan telah mengintervensi kegiatan 

peribadahanumat Islam. 

Sebagaibentukperlawananterhadap Israel, kaum Muslimdisana 

melaksanakan sholat di luar kompleks al-Aqsha. Selain itu pasukan Israel 

juga menggerebek masjid di daerah Issawiya, Yerusalem Timur, pada hari 

Senin tanggal 18,Februari 2019.Pasukan Israel juga menyerang warga 

35Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum keluarga Semester IV kelas A 
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Palestina yang berada di dalam masjit dan menghancurkan beberapa 

jendela, meski tidak ada laporan korban dalam penggerebekanitu. Mereka 

juga menahan Sekretaris Fatah di Isawiya, yang bernama Yasser Darwish, 

danwargalainyangdidentifikasikanbernamaAnwar Obeid. Sementaraitu 

sedikitnya 20 orang Palestina di tembak dan mengalami luka akibat 

terkena peluru aktif dan sebagian lagi menderita sesak nafas karena 

menghirup gas air mata saat personel Angkatan laut Israel menyerang 

Protes”pawai Akbar Kepulangan” di lepas pantai di sebelah barat-laut Kota 

Gasa. 

 
B. Permasalahan 

Kehidupan di kota Yerusalem, yang diakui Presiden AS Donald 

Trump sebagai ibu kota Israel, sangatlah berat namun Umat Islam dan 

Kristen Palestina bersatu menentang pendudukan. Salah satu penduduk 

Palestina yang bekerja di museum Mesjid Al-Aqsa di Yerusalem yang 

bernam Abeer Zayaad mengatakan bahwa warga Palestina tetap bersatu 

sebagai keluarga besar yaitu sebagai orang Palestina meskipun mereka 

berbeda Agama. Mereka menghadapi masalahyangsama yaitu penduduk 

Israel. Aktivitas sehari-hari sudahsemakin berat dan semakin parah, sebab 

keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang 

memicukerusuhanselamabeberapahari. 

Setiap tahun yang semakin parah, dan bertambahnya tekanan 

terhadap penduduk Palestina mengakibatkan mereka agar segera 

mengangakat kaki dari Yerusalem. Menyusul pernyataan Trump Seorang 

perdana menteri yang bernama Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa 

warga Palestina harus Menerima Yerusalem adalah Ibu Kota Israel agar 

dapat melangkah ke arah Perdamaian. Nentanyahu mengatakan 

Yerusalem telah menjadi Ibu Kota Israel selama 3.000 tahun dan tak 

pernah menjadi Ibu Kota orang lain. Dan dengan harapan bahwa Uni 

Eropaakanmengikutilangkah Trump. 
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Tetapi kepala kebijakan luar Negeri Uni Eropa yang bernama 

Federica Mogherini mengatakan bahwa Uni Eropa tetap bersatu unruk 

mendukung Yerusalemsebagai Ibu Kota Israeldan Negara Palestina, dania 

tidak akan mengakui apa pun sampai ada perjajian damai dalam final. 

Karena kondisinya yang semakin berat yang berbeda dari satu hari ke hari 

lainya tergantung situasi Politik, sehingga berlaku sestem Apartheid, yang 

bisa dibunuh, diculik, diserang dan polisi bahkan bagian dari mereka. Yang 

tidak mencoba membantu atau mencegah. Karena mereka adalah bagian 

daripenyerangan. 

Kondisi yang tidak pernah bisa diprediksi, akibatnya mereka 

menutup jalan bahkan mereka melarang keluar dari rumah. Saat mereka 

diserang, anak muda digeledah dan disuruh membuka baju, kemudian 

dipermalukan dan terkadang mereka diberhentikan dipos pemeriksaan, 

dan mereka harus menunggu tanpa alasan yang jelas. Keputusan Trump 

yang menghancurkan mimpi rakyat Palestina untuk memiliki Negara 

setelah bertahun-tahun penduduk dan ketidakadilan. Sehingga sebagian 

besarorangsangatfrustasiakibattindakantersebut. 

Warga palestina berunjuk rasa dan membongkar rantai tersebut 

karena khawatir pihak israel bermaksud menutup bangunan itu untuk 

nantinya membagun kuil Yahudi.Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat 

memasang detektor logam di gerbang menuju ke kompleks Al-Aqsha. 

Yang di lakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina 

terhadapduapersonelpolisi Israelhinggatewas. Ketigawarga Palestina itu 

pun akhirnya meninggal setelah ditembak Israel. Pemasangan detektor 

logam di Masjid Al-Aqsha di protes keras oleh warga Palestina. Mereka 

menilai tindakan Israel itu tidak jelas dan telah mengintervensi kegiatan 

peribadahanumat Islam. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Mesjid Al-Aqso adalah tempat beribadah warga Muslim Palestina 

yang terletak di Kota tua Yerusalem. Pada hari selasa, 19 Februari malam, 
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pasukan Israel datang menyerbu warga Palestina yang sedang melakukan 

sholat berjama’ah di daerah Bab Ar-Rahman di kompleks mesjid tersebut, 

sehingga mengakibatkan puluhan warga Palestina mengalami cedera dan 

ditangkap dalam peyerbuan tersebut. Dalam laporan kantor berita Wafa 

Newsbahwa sejumlah saksi mata dan sumber medis mengatakan polisi 

menyerangbeberapaorangyangsedangberusahamemindahkangerbang 

logam yang telah menghalangi jalan masuk ke satu bangunan yang berada 

disebelah Bab Ar-Rahmahuntukmenunaikansholat Isya. 

Beberapa saksi mata yang lain mengatakan bahwa polisi Israel 

telah menyerang orang yang sedang beribadah dan menangkap lebih dari 

15 orang. Dan kantor berita lainya, Ma’an Newsbahwa sejumlah pemuda 

ditangkap sebanyak 22 orang. Beberapa diantara mereka yang telah 

dididentifikasi adalah Muhammad Abu Shushe, Omar Zghayyar, Omar 

Odeh, Hamza Zghayyar, Hisham Al-Bashiti, Muhammad Abu Qweider, 

Muhammad AL-Alami, dan Mahmoud Zghayyar. Dalam hal tersebut 

menunjukkan bahwa kericuhan muncul saat sekitar 10 petugas Israel 

menyambangiwilayahdi Bab Ar-Rahman. 

Setelah kejadian tersebut terjadilah pertengkaran yang 

mengakibatkan terjadinya penangkapan warga Palestina. Kemudian polisi 

Israel pergi meninggalkan kompleks Mesjid tersebut. Dan suasana 

akhirnya kembali tenang setelah kesepakatan yang telah dicapai bahwa 

situasi di Bab Ar-Rahman kembali ke kondisinya sebelum polisi Israel 

datang memasang rantai gerbang tersebut. Kemudian pada hari Senin, 18 

Februari polisi Israel akhirnya menutup semua gerbang Mesjid Al-Aqso di 

Yerusalem. Warga Palestina melakukan unjuk rasa dan membongkar 

rantai tersebut. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel belum ada 

kejelasanyangjelasdariotoritas Israel. 

Pada juli 2017 tahun lalu, Israel sempat memasang detektor 

logam di gerbang menuju Kompleks Al-Aqsha. Hal itu dilakukan setelah 

terjadinya aksi penikaman oleh 3 warga Palestina terhadap 2 personel 

polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun meninggal dunia 
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setelahditembakolehpasukan Israel. Sebagaibentukperlawanantehadap 

Israel, kaum Muslim Palestina pun melaksanakan shoat di luar kompleks 

Al-Aqsha. 

 
D.Kesimpulandan Saran 

1. Kesimpulan 

Dalam penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Warga 

Palestina di Mesjid Al-Aqsha, yang terletak di kota tua Yerusalem 

mengakibatkan warga Palestina banyak yang mengalami duka yang luar 

biasadalamkejadiantersebut. Karenasebagianbesarwarga Palestinayang 

melakukan bentuk perlawanan terhadap Israel, mereka pun kembali di 

beri balasan yang tak berprilaku manusiawi. Yang di mana mereka di 

tembak hingga mereka meninggal dunia. Dan sebagian warga Palestina 

banyak yang terluka dan tertangkap akibat penyerangan yang di lakukan 

olehisraelterhadapmereka. 

Dalam kompleks Mesjis Al-Aqsha pun polisi Israel melakukan 

penyerangan terhadap warga Palestina yang sedang melakukan ibadah 

sholat, bahkan Warga Palestinadi larangkeluardarirumahkarenamereka 

melakukan penyerangan yang hari demi harinya berbeda. Pemuda warga 

Palestina terkadang di suruh untuk membuka baju mereka kemudia 

merekadipermalukandanmenunggutanpaadakejelasanyangjelas. 

Nentanyahuyang mengatakan Yerusalemtelahmenjadi Ibu Kota 

Israel selama 3.000 tahun dan tak pernahmenjadi Ibu Kota oranglain. Dan 

dengan harapan bahwa Uni Eropa akan mengikuti langkah Trump. Tetapi 

padaakhirnya kepala kebijakan luar Negeri Uni Eropa yang bernama 

Federica Mogherini mengatakan bahwa Uni Eropa tetap bersatu unruk 

mendukung Yerusalemsebagai Ibu Kota Israeldan Negara Palestina, dania 

tidakakanmengakuiapapunsampaiadaperjajiandamaidalamfinal. 
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2. Saran 

Dalamkasusini,PemerintahIndonesiaagarsegeramengajukanP 

ertemuanDaruratDewankeamananPerserikatanBangsa-Bangsa(PBB)u 

ntukmembahastindakkekerasan yang di lakukan oleh Israel terhadap 

Palestina. Karenatindakkekerasantersebutyangberadadikawasan Mesjis 

Al-Aqsha tidaklah beralasan. Dan meminta Pemerintah Indonesia untuk 

menggalang Internasional agar kembali pada komitmen two state solution 

dua Negara. Karenatempatibadahseharusnyamenjaditempatyangaman 

dan terlindung dalam konflik apapun. Apalagi mesjid Al-Aqsha adalah 

tempatsuciuntukberibadah UmatMuslimsedunia. 
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Serangan Bom Bunuh Diripada Gereja di Sri Langka 

Malik Fajar 36 

 
A. Deskripsi Kasus 

Korban tewas akibat ledakan di tiga gereja dan juga tiga hotel di 

sri lanka bertambah menjadi 137 orang 9 diantaranya diketahui 

merupakan warga negara Asing. Kejadian ini mula terjadi pada minggu 

paskah 21 april 2019. Laporan yang didapat ada gereja st.Anthony di 

klombo,st. Sebastian kota Negombo dan gereja dikota batticalaa.Selain ada 

3 tempat ibadah ada juga tiga hotel berbintang di sri lanka yang juga 

menjaditargetyaituhotel Shangrila, cinnomangranddanhotelkingsbury. 

Tidaklamasetelahitu,polisimenkonfirmasikan bahwa narkotika 

juga menjadi target ledakan yang menjadi salah satu korban yang tewas 

merupakanperdanamentrisrilanka. Daribeberapaseranganadaduadari 

enamserangan yangmenghantamsrilanka didugadilakukanolehpelaku 

bom binih diri. Kedua pelaku berinisial 2H yang melancarkan aksi di hotel 

srilankadan ANyangmenyeranggereja. Dataorangmeninggalsekitar 207 

orang, 450 orang lainnya luka-luka dan luka parah sejauh ini diperkirakan 

adadelapanledakanpadaminggu. 

 
B. Permasalahan 

Presiden sri lanka malthripalu siri sena telah mengeluarkan 

pernyataan agar masyarakat tetap tenang dan mendukung para pihak 

yang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Di duga bahwa bom 

yang terjadi pada hari paskah itu merupakan bentuk upaya yang telah 

dterkodinasi untuk membunuh, mengkacaukan dan tindakan anarkis dari 

para pelaku. Yang menjadi ke khawatiran dari para mentri ialah bahwa 

ledakan ini tidak terlepas jauh dengan kembalinya beberapa kelompok- 
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kelompok negara islam atau isis yang menjadi ancaman atau pun ke 

khawatiran negara itu. Sebelum terjadinya kasus pemboman ini, terjadi 

melebatkan warga umat budha yang terjadi di mesjid dan di beberapa 

bangunanmilikumatmuslimdisrilanka. 

Hingga saat ini kurang lebih 207 orang meninggal dunia dan 450 

lainnya luka-luka. Oleh sebab itu pemerintah sri lanka menerapkan jauh 

malamdiseluruhdaerahdisrilankauntukmenjaga-jagakeamananhingga 

waktu yang tidak di tentukan yang berkemungkinan adanya bom susulan 

di sejumlah tempat-tempat ibadah.Setelah terjadinya insiden tersebut 

sejumlah gereja katolik di sri lanka membatalkan hampir seluruhnya misa 

minggu sampai adanya kepastian lanjutan dari kasus ini. Seorang uskup 

agung kolombo malcoliu ranjith sempat mengutarakan kata ia merasa di 

khianati oleh kegagalan pemerintah terkait potensi penjagaan keamanan 

di sejumlah gereja pada perayaan paskah. Dari sejumlah informasi dari 

rekamancctv, pelaku terlihat membawatasranselyangkemudianmenuju 

gerejayangdipenuhiolehjamaahkatolikyangmerayakanibadahpaskah. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Pihak kepolisian sri lanka mengatakan telah terjadi aksi saling 

tembak antara pasukan kepolisian dengan sebuah kelompok bersenjata 

daribagiantimuryangdidugamenjadibagiandaripembomanyangterjadi 

di sebuah gereja dan hotel dari sri lanka. Sebelum itu,polisi melakukan aksi 

penggerebekan di ampara pada jum’at dan dilaporkan ada beberapa 

kelompok bersenjata. Polisi juga menemukan sebagian rumah 

persembunyian yang diyakini rumah tersebut merupakan rumah para 

penyerang. 

Ada sebuah rekaman video yang dilakukan oleh pelaku bom 

bunuh diri yangdidapatkan dalam ruangan yangmenuliskan negara islam 

atauisis. Seragamyangmiripdenganpakaianyangdigunakanpelaku. Oleh 

sebabitu, beberapaparamentrimenganggapbahwainsideniniterjadidan 

telah direncanakan oleh warga negara asing entah itu isis ataupun 
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sejumlah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dan ingin 

melakukanpemberontakandankekacauandinegara. 

 
D.Kesimpulandan Saran 

1. kesimpulan 

Ledakan  paling mematikan yang terjadi di hari sekitar pukul 

08.45 setempat di sejumlah gereja di sri lanka. Gereja yang diserang oleh 

sejumlah kelompok yang melakukan aksi bunuh diri. Ledakan bom di sri 

lanka mengakibatkan asap hitam menggempul keluar dari pintu ibadah 

dan menewaskan beberapa orang. Serangan yang menewaskan sekitar 

290 orang dan kurang lebih menewaskan 500 orang luka – luka. Dalam 

insiden ini tidak ada satupun kelompok yang bertangung jawab dari 

insiden bom bunuh diri. Yang membingungkan dari serangan bom ini 

adalah meskipun sri lanka sering mengalami serangan terorisme pada 

masa lalu antar pasukan pemerintahan melawan kelompok separatis 

macan tamil sampai kurang lebih satu decade. Mentri pertahanan dari sri 

lanka, mengatakan bahwa kasus inimerupakan suatu bentuk 

ekstriminismereligious. 
 

2. Saran 

Perlu terus adanya penjagaan keamanan disejumlah tempat – 

tempat ibadah , penyelidikan juga harus tetap dilakukan guna untuk 

megetahui apahkah ada tidaknya hubungan pelaku dengan jaringan luar 

negri atau kelompok – kelompok lainnya. Saran yang diberikan oleh sri 

lankajugatelahdikeluarkandariberbagai Negara, seperi Australia, Irlandia, 

Inggris. Untuk itu diharpkan agar keamanan di sri lanka tetap terpantau 

sebeb teroris bisa saja menyerang dari berbagai tempat – tempat lainnya 

yang ditergetkan seperti, tempat wisata, pusat transportasi, pusat 

perbelanjaan , hotel, restoran, tempat ibadah dan masih banyak lagi 

yangmenjaditempatramaidikunjungiwargadisrilanka. 
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Aksi Penembakandidalam Trem Utrecht(Belanda) 
 

 

 
A. Deskripsi Kasus 

SryWahyuni M37 

srywhyunim@gmail.com 

Penembakan yang terjadi di Utrecht, Belanda pada 24 

Oktoberplain Senin, pukul 10.40 waktu setempat (18/03/2019). Dalam 

insiden ini sedikitnya menelan tiga korban jiwa dan lima luka-luka yang 

sementara menjalani masa kritisnya. Setelah melakukan penyelidikan 

polisi berhasil menangkap Gokmen Tanis (pelaku) yang diduga 

berkebangsaan Turki berusia (37) tahun. Dari kejadian tersebut polisi 

menyelidiki apakah motif penembakan tersebut murni karena pribadi 

ataukah termasuk dalam kasusu terorisme. Berdasarkan pemberitaan 

awal media setempat, Tanis sempat berteriak ketika melakukan 

penembakan, dan sebuah catatan di mobil membuat polisi yakin 

penembakantersebutadahubungannyadenganterorisme. 

Di beritakan oleh kantor berita AFP menyatakan bahwa dilarang 

untuk mendekat, karena polisi melakukan pengepungan terhadap 

Gokmen Tanis (pelaku) di sebuah apartemen yang berjarak sekitar 180 

Meter dari lokasi kejadian yang di duga di jadikan tempat persembunyian 

pelaku. Kepala Badan Aanti Terorisme Belanda mnyatakan bahwa, Status 

ancaman Di Utrecht di naikan menjadi level 5 (lima) yang dimana 

merupakan tingkat paling tertinggi. Penembakan itu diduga merupakan 

serangan teroris. "Pelaku masih melarikan diri. Motif terorisme tak bisa 

dikesampingkan," kata Aalbersberg di Twitter. Setelah kejadian tersebut 

polisi menghimbau kepada masyarakat agar selalu bersiaga dan selalu 

mendengarkaninstruksidarikepolisianlokalmaupundanpolisimiliter. 
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Dalam kasus penembakan tersebut Tanis tidak melakukannya sendiri, 

tetapi diduga adanya keterlibatan kedua kakak pelaku yang tergabung 

dalam pergerakan ekstrim yang bernama khalifah, selain kasusu 

penembakan yang dilakukan penyidik juga mendapatkan kasus lain yang 

telah di lakukan Tanis (pelaku) sebelumya. Kasus yang telah pernah 

menjerat pelaku tersebut adalah kasus pembunuhan (2013) kepemilikan 

senjata illegal (2014), perampokan, dan pemerkosaan (2017), hal ini 

dijelaskanolehperdanamanteri Belanda Mark Rutte. 

 
B. Permasalahan 

Penembakan yang terjadi di Utrecht, Belanda. Menurut pihak 

penyelidik bahwa moif dari serangan penembakan tersebut belum di 

ketahui secara jelas ada yang menyatakan penembakan tersebu karena 

adanya motif terorisme dan ada pula yang menyatakan ada motif pribadi 

yang di tujukan kepad kaluarga Tanis sendiri yang lebih khusus kepada 

adik tiri dan juga mantan kekasihnya. Pernyataan ini juga di benarkan oleh 

ayah Tanis yang menyatakan bahwa iya sudah tidak pernah berbicara 

dengan putranya sejak 11 tahun terakhir. Dari kejadian tersebut hingga 

saat ini belum ada upaya yang di lakukan oleh pihak yang berwajib 

terhadap pelaku, pihak berwajib Belanda telah mencatat sedikitnya lima 

kasus kriminal yang telah di lakukan oleh Tanis, hal ini akan menjadi 

pertimbangan pemerintah belanda hukuman apa yang akan di berikan 

kepada pelaku karena hingga saat ini belum ada kejelasan hukum yang di 

berikan. 

Perdana Mantri Ferdinand Grapperhaus, mengatakan bahwa 

pelaku dapat di identifikasi melalui alat perekam yang berada di sekitar 

lokasi kejadian, polisi juga menyampaikan dalam akun Twitter resmisnya 

bahwa sebagian pelaku telah di amankan yang menurunkan level siaga 

dari 5 menuju ke siaga 4. Setelah penembakan itu polisi militer 

meningkatkan pengamanan di bandara serta infrastruktur vital lainnya di 

berhentikan. Selain itu, sekolah dan juga masjid di lakukan pengamanan 
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secara ketat dan orang-orang di himbau agar tidak melakukan aktifitas di 

luar rumah, karena kemungkinan serangan penembakan kembalikan 

akan di lakukan sementara kejadian tersebut dalam penanganan pihak 

kepolisian Belanda. 

Akibat penembakan tersebut pihak kepolisian menutup 

beberapa titik yangberada di dekat daerah Utrecht, seperti universitas dan 

sekolah-sekolah serta alat transportasi lainya bahkan BAR juga berhenti 

untukmelakukanoprasi. Dalaminsidentersebutdutabesar RIGusti Agung 

Wesaka Puja menyatakan bahwa tidak ada WNA yang menjadi korban 

dalam kasus penembakan tersebut. Pihak kepolisian melakukan 

penangkapan terhadap pelaku utama dan menjelaskan bahwa pelaku 

telah berulang kali berurusan dengan pihak hukum terkait dengan kasus 

yang telah di lakukan sebelumnya. Sampai hari ini belum ada kepastian 

hukum yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan kasus tersebut 

karenapihakyangberwajibmasihmenyelesaikankasussampaituntas. 

 
C.Tinjauan Hukum 

Penembakan yang terjadi di Utrecht, Belanda merupakan salah 

satu dari banyaknya kasus penembakan yang terjadi di tahun 2018 

terakhir, hal ini membuat troma dan ketakutan masyarakat yang ada di 

tempat tersebut. Penembakan tersebut merupakan aksi terror yang i 

lakukan olehorang yang tidak di kenal, motif penembakan ini telah di 

katakana bahwa adanya keerkaitan antara aksi terorisme dan juga 

masalahinternaldalamkeluargapelaku. 

Aksi penembakan ini telah terdengar beritanya hingga 

mancanegara, yang membuat pihak-pihak memberikan dukungan moral 

kepada warga belanda, di antara yang memberikan dukungan melalui 

situs berita mancanegara adalah Mentri Luar Negri Turki, hal ini di sampai 

karena mereka mengetahui bahwa orang yang menjadi pelaku aksi 

penembakan ini merupakan dari kebangaan Turki Mentrinya oun 

mengatakan bahwa sanya iya mengecam keras aksi penembakan tersebut 
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dan siap unuk berada disamping Belanda untuk memberikan dukungan. 

Selain Mantri Luar Negri Turki dukungan juga daang dari Uni Eropa 

(Organisasi perserikatan Negara-negara Eropa) hal ini di sampaikan 

langsung oleh presiden komisi eropa yang menyatakan bahwa siap untuk 

memberikan dukungan mora serta membantu khusunya Masyarakat 

Utrechtdalammenjalanimasa-masasulitakibatterrortersebut. 

Dengan adanya pemberitaan tersebut yang sedikitnya menewaskan 3 

orang dan melukai 5 orang lainnya membuat kita sebagai orang-orang 

yang berpendidikan serta beragama membuat kita harus berfikir secara 

luas bahwa teman-teman kita yang berada dalam situasi tersebut sanagat 

membutuhkan dukungan moral dari orang-orang banyak. Hal ini juga 

dapat menjadi penilaian dari setiap kepala Negara yang di dunia agar lebih 

jelih dalam melihat dan mengetahui berita-berita mancanegara yang 

melibatkan dan menewaskan saudarsaudara kita. Pemerintah harusnya 

lebihjelidalammenanganikasusinisehinggatidakadalagihalserupayang 

terjadi selanjutnya Karen ini merupakan kejadian yang telah berulang kali 

terjadi yang menjadikan saudara-saudara kita menjadi korban atas 

tindakan seseorang yang tidak di kenali dan yang menjadi korban adalah 

oragng-orangyangtidakberdosa. 

 
D.Kesimpulandan Saran 

Kesimpulan 

Dari kasus penembakan yang terjadi di Utrecht saya dapat 

mengakatbeberapakesimpulan: 

Penembakan yang terjadi pada 18 maret 2019 hingga saat ini 

belum di ketahui motif di gunakan pelaku, ada yang menyatakan bahwa 

penembakan ini terjadi karena adanya moig terror dan ada yang 

mengatakanbahwamotifnyaberasaldarikeluarga. 

Belum adanya upaya hukum yang di berikan kepada pelaku meskipun iya 

sudah di amankan pihak yang berwajib, meskipun masih ada sebahagian 

pelakuyangmenjadiburuanpolisi. 
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Aksi penembakan ini sedikitnya menewaskan 3 orang dan melukai 5 

orang, selain itukasus ini juga membuattroma yangbesarterhadaporang- 

orangyangbertempattinngaldisekitanlokasikejadian. 

Pelaku yang melakukan aksi penembakan ini sedikitnya telah lima kali 

melakukanaksikriminalyangtercatatdipihakkepolisian. 
 

Saran 

Banyaknya terjadi penembakan yang yang sedikinya menelan 

korban jiwa merupakan pembelajaran bagi diri kita dan juga pengamanan 

yang ada di suatu wilayah atau Negara. Yang menjadi motif dari setiap 

kasus penembakan yang ada adalah kebanyakan di katakana karena 

adanya motif terror yang di lakukan setiap pihak, hal seperti ini menjadi 

sorotan besar yang di lakukan pemerintah agar kasus yang serupa tidak 

akan terjadi karena dengan banyaknya kasus penembakan yang terjdi 

maka hal tersebut membuat troma dan ketakuan terhadap masyarakat 

stempat. Tentunya pemerintah perlu memperkuat pertahanan dan 

keamanan Negara hingga tidak ada lagi aksi terror yang memekan korban 

jiwa. 
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