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PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

“Gereja Katolik” adalah nama resmi umat beragama Katolik. “Gereja” 

berarti “umat” atau “jemaat”. Gereja Katolik ditata menurut keuskupan, wilayah 

yang dipimpin oleh seorang uskup di bawah kepemimpinan uskup kota Roma, 

Paus. Keuskupan dibagi dalam paroki-paroki yang masing-masing berpusat pada 

sebuah gereja dimana  umat beribadat dan dilayani oleh pastor paroki
1
. Katolik 

berarti “umum”, dan ia memang terlibat dalam hidup yang umum. Ia tidak 

menutup diri atau hidup di dalam ghetto
2
.    

Vatikan merupakan sebuah negara yang mempunyai kedaulatan dan juga 

sekaligus sebagai lembaga agama tertinggi dari Gereja Katolik sedunia. Vatikan 

mempunyai peranan penting dalam politik internasional untuk menciptakan dan 

menjaga perdamaian dunia. Hal ini dapat kita lihat melalui kunjungan-kunjungan 

perdamaian dan pesan-pesan perdamaian yang disampaikan oleh Paus selaku 

pemimpin tertinggi di Vatikan. Salah satu contohnya adalah Paus Fransiskus 

ketika memberikan berkat Natal di hadapan puluhan ribu orang dari balkon Gereja 

Basilika Santo Petrus di Vatikan, Paus Fransiskus menyerukan dialog untuk 

mengakhiri konflik di Sudan Selatan dan semua perang seperti konflik di Suriah, 

Nigeria, Republik Demokratik Kongo dan Irak. Paus Fransiskus pun berdoa untuk 

                                                           
1
 Frans Magnis Suseno (2017), Katolik Itu Apa? Sosok-Ajaran-Kesaksiannya, PT.Kanisus, hal.16 

2
 Konferensi Waligereja Indonesia (1996), Iman Katolik, PT.Kanisius, hal.ix 
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proses perdamaian antara Israel dan Palestina. "Pecahnya perang merenggut 

begitu banyak nyawa!" tegasnya.
3
 

Paus Fransiskus juga mengatakan, setiap orang harus berusaha untuk 

menjadi pembawa damai pribadi. Kaum yang berkeyakinan berbeda juga 

diharapkan untuk ikut serta menciptakan perdamaian di muka bumi. Setiap 

individu memiliki peran dalam mempromosikan perdamaian, baik dengan 

lingkungan mereka ataupun antarbangsa.
4
 

Vatikan sebagai sebuah negara yang dipimpin oleh seorang Paus 

mempunyai kedaulatan yang tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. 

Vatikan juga bebas dalam menjalin hubungan internasional dengan negara-negara 

lainnya. Menariknya di sini adalah Vatikan selain sebagai sebuah negara, Vatikan 

juga merupakan sebagai sebuah lembaga tertinggi dari gereja Katolik di dunia 

yang tidak dapat dipisahkan. 

Dalam menjalankan hubungan internasional dengan negara lain, Vatikan 

melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, berpartisipasi dalam 

organisasi internasional dan patuh terhadap konvensi internasional. 

Utusan hubungan diplomatik tugasnya adalah mewakili negara Vatikan 

dan mengelola hubungannya dengan negara-negara asing yang merupakan hak 

prerogatif Paus yang dilakukannya melalui Sekretariat Negara. Baik Takhta Suci, 

badan kedaulatan Gereja Katolik, dan negara Vatikan selalu mendapat pengakuan 

penuh atas sifat khusus mereka internasional. Vatikan turut serta dalam anggota 

                                                           
3
 Diunggah dari http://sp.beritasatu.com/home/sri-paus-menyerukan-perdamaian-dunia/47101 ,18 

Maret 2017. 
4
 Ibid. 

http://sp.beritasatu.com/home/sri-paus-menyerukan-perdamaian-dunia/47101
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organisasi internasional, mengambil bagian dalam konferensi internasional dan 

mematuhi kesepakatan internasional.
5
 

Turut sertanya Vatikan dalam organisasi internasional hal ini dibuktikan 

dengan memiliki status sebagai negara pengamat dengan beberapa organisasi 

internasional (seperti PBB, FAO dan UNESCO), dan merupakan anggota 

organisasi lain seperti (IAEA, Badan Energi Atom Internasional dan UNWTO, 

Organisasi Pariwisata Dunia PBB). Selain itu Vatikan juga berpartisipasi dalam 

organisasi lain seperti : Universal Postal Union (UPU), International 

Telecommunications Union (ITU), International Grain Council, World 

Organization for Intellectual Properties (WOIP), International Union of Berne 

that protects literary and artistic works, International Union of Paris for the 

protection of industrial properties, World Medical Association, International 

Organization of Satellite Telecommunications (INTELSAT) dan European 

Organization of Satellite Telecommunications (EUTELSAT).
6
 

Tahta Suci dan Vatikan adalah entitas yang berbeda. Walaupun demikian 

Tahta Suci dan Vatikan turut serta dalam penandatanganan konvensi internasional 

seperti: konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi 

rasial, konvensi internasional tentang hak-hak anak, konvensi tentang narkoba dan 

amandemen protokol, konvensi tentang zat psikotropika, perjanjian tentang non-

proliferasi senjata nuklir, konvensi tentang perdamaian dari ruang atmosfer, 

protokol mengenai larangan agen gas dan bakteriologis beracun, konvensi Jenewa 

(menjamin perlindungan kepada orang-orang yang terluka, yang sakit dan warga 

                                                           
5
Diunggah dari http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-

internazionali/rapporti-diplomatici.html pada tanggal 27 Januari 2018. 
6
 Diunggah dari http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-

internazionali/partecipazioni-ad-organizzazioni-internazionali.html pada tanggal 27 Januari 2018. 

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-internazionali/rapporti-diplomatici.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-internazionali/rapporti-diplomatici.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-internazionali/partecipazioni-ad-organizzazioni-internazionali.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-internazionali/partecipazioni-ad-organizzazioni-internazionali.html
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sipil di masa perang, mengenai perlakuan terhadap narapidana, dan status 

pengungsi) serta protokol tambahan. Konvensi internasional untuk perlindungan 

warisan budaya jika terjadi konflik bersenjata, konvensi UNESCO mengenai 

perlindungan warisan budaya dan alam dunia, konvensi Wina tentang hubungan 

diplomatik, konvensi Eropa tentang budaya, konvensi mengenai hak maritime, 

konvensi tentang penggunaan jalan.
7
 

Sri Paus adalah Kepala Negara Kota Vatikan dan Kepala Pemerintahan 

Takhta Suci. Takhta Suci adalah sebutan yang lebih resmi, diplomatis dan 

berhubungan dengan pemerintahan; nama tersebut sebenarnya digunakan di PBB. 

Takhta Suci (Holy See) berasal dari kata sedes atau kursi otoritas – merujuk 

kepada otoritas kepausan untuk mengepalai Gereja dan sering digunakan 

bergantian dengan Takhta Apostolik
8
.  Takhta Suci, Takhta Apostolik (Sancta 

Sedes, Sedes Apostolica) - lihat Kuria Roma dalam buku Kitab Hukum Kanonik 

(Kan.361) hal.127
9
. Sistem  pemerintahan negara Vatikan dijalankan dengan 

sistem monarki absolut
10

. Kepala Negara adalah Paus yang memegang kekuasaan 

legislatif, eksekutif dan yudikatif penuh
11

. 

Dalam kitab hukum Kanonik dijelaskan bahwa kuasa legislatif harus 

dilaksanakan dengan cara yang ditentukan dalam hukum, dan kuasa itu yang 

                                                           
7
Diunggah dari http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-

internazionali/adesione-a-convenzioni-internazionali.html pada tanggal 27 January 2018. 
8
 Christoper M. Bellito (2012), 101 Tanya-Jawab Tentang Para Paus & Takhta Suci, Fidei Press, 

Jakarta, hal.217. 
9
 Kan.361 – Dengan nama Tahta Apostolik atau Tahta Suci dalam kitab hukum ini dimaksudkan 

bukan hanya Paus, melainkan juga Sekretariat Negara, Dewan Urusan Umum Gereja, Lembaga-

lembaga lain Kuria Roma, kecuali dari hakikat perkara atau konteks pembicaraannya ternyata lain. 
10

 Dalam sistem Monarki Mutlak atau Monarki Absolut, Seorang Raja atau Ratu memiliki 

kekuasaan penuh dalam memerintah Negaranya, dalam hal ini Raja atau Ratu adalah Kepala 

Negara dan juga merupakan Kepala Pemerintahaan. Diunggah dari 

http://ilmupengetahuanumum.com/negara-negara-monarki-di-dunia-negara-kerajaan/ pada tanggal 

21 September 2017. 
11

Diunggah dari web resmi Vatican City http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-

e-governo/organi-dello-stato.html pada tanggal 21 September 2017.   

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-internazionali/adesione-a-convenzioni-internazionali.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/rapporti-internazionali/adesione-a-convenzioni-internazionali.html
http://ilmupengetahuanumum.com/negara-negara-monarki-di-dunia-negara-kerajaan/
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/organi-dello-stato.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/organi-dello-stato.html
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dalam gereja ada pada seorang pembuat undang-undang di bawah otoritas 

tertinggi, tidak dapat didelegasikan dengan sah, kecuali secara eksplisit ditentukan 

lain dalam hukum; seorang pembuat undang-undang yang lebih rendah tidak 

dapat membuat dengan sah suatu undang-undang yang bertentangan dengan 

hukum yang lebih tinggi.
12

 

Kuasa yudisial yang dimiliki oleh para hakim atau kolegium yudisial, 

harus dilaksanakan dengan cara yang ditentukan dalam hukum, dan tidak dapat 

didelegasikan, kecuali untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan suatu dekret 

atau putusan.
13

 

Dalam pelaksanaan-nya kuasa eksekutif boleh dilaksanakan oleh 

seseorang, walaupun ia berada di luar wilayahnya, terhadap para bawahan, juga 

kalau mereka di luar wilayahnya, kecuali pasti lain dari hakikat halnya atau dari 

ketentuan hukum; kuasa itu juga dapat dilaksanakan terhadap para pendatang 

yang sedang berada di wilayahnya, kalau menyangkut pemberian hal-hal yang 

menguntungkan atau pelaksanaan perintah baik undang-undang universal maupun 

partikular yang mengikat mereka menurut norma kanonik 13-2, no.2.
14

 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara, Sri Paus dibantu 

oleh Komisi Kepausan Negara Kota Vatikan, yang mewakili Bapa Suci dalam 

menjalankan pemerintahan sipil Negara Vatikan sesuai dengan mandat khusus 

dari Sri Paus. Secara protokoler dalam hubungan antar bangsa, Sri Paus 

berkedudukan dan mendapat perlakuan sebagai seorang Kepala Negara penuh. 

Sebutan kehormatan bagi Paus adalah His Holiness. Sri Paus, menurut Kitab 

                                                           
12

 Konferensi Waligereja Indonesia (2016), Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), Edisi 

Resmi Bahasa Indonesia, Jakarta, hal. 66-67, Kan. 135. 
13

 Ibid., hal. 66-67, Kan. 135. 
14

 Ibid., hal. 67, Kan. 136. 
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Hukum Kanonik nomor 362 dan 363, mempunyai hak asli (ius nativum)  dan 

independen untuk mengangkat dan mengutus duta-dutanya, baik ke gereja-gereja 

partikular pada pelbagai negara atau di pelbagai kawasan, maupun sekaligus ke 

bangsa-bangsa dan otoritas-otoritas publik. Kepada duta-duta Paus dipercayakan 

tugas untuk secara tetap mewakili pribadi Sri Paus sendiri. Pada saat ini lebih 

kurang Perwakilan Tahta Suci Vatikan ada di 176 negara
15

 

Di dalam Vatikan terdapat dua hierarki, yaitu hierarki keagamaan dan 

hierarki pemerintahan. Hierarki agama Vatikan berperan sebagai pusat agama 

Katolik sedunia. Menurut Kitab Hukum Kanonik Sri Paus adalah Uskup Gereja 

Roma, yang mewarisi tugas yang secara istimewa diberikan kepada Santo 

Petrus
16

, salah seorang murid Yesus. Sehingga Sri Paus dapat dikatakan  adalah 

Wakil Yesus di dunia, gembala Gereja Universal sekaligus sebagai Kepala Dewan 

Uskup. Dewan Uskup beranggotakan para uskup berdasarkan tahbisan 

sakramental dan persekutuan hirarkis  merupakan kekuasaa tertinggi didalam 

Gereja Katolik.  

Vatikan sebagai negara tidak akan melakukan intervensi terhadap suatu 

negara manapun. Akan tetapi Vatikan sebagai institusi agama, yaitu lembaga 

tertinggi dari gereja Katolik di dunia akan menunjukkan sikapnya melalui pesan 

perdamaian jika ada peperangan, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM) dan kemiskinan. Hal ini dapat kita lihat dari pesan Uskup Agung 

Indonesia, Mgr.Ignatius Suharyo selaku pimpinan gereja Katolik tertinggi di 

                                                           
15

 Diunggah dari https://www.embassypages.com/holysee pada tanggal 21 September 2017.      
16

 Santo Petrus (Simon nama aslinya, Petrus, atau Kefas nama yang diberikan Yesus) adalah salah 

seorang dari dua belas rasul Yesus dan Paus pertama umat Kristiani. Ia adalah seorang nelayan 

dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus (Matius 16:18, Yohanes 21:15-16). Ia dan 

saudaranya, Andreas adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Simon dinamakan sebagai 

Petrus atau "batu karang", yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gereja-Nya di 

atas Petrus. Diunggah dari https://id.wikipedia.org/wiki/Simon_Petrus pada tanggal 27 January 

2018. 

https://www.embassypages.com/holysee
https://id.wikipedia.org/wiki/Simon_Petrus
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Indonesia yang mewakili Vatikan. Beliau berpesan dalam renungan pendeknya 

yang berjudul “Mistik dan Politik”bahwa salah satu makna dari politik adalah 

membangun hidup bersama yang dilandaskan kasih.
17

 

Dalam bahasa lain, Mgr.Suharyo mengingatkan pada kita semua bahwa 

politik sebetulnya bertujuan agar orang hidup sejahtera. Itulah tujuan hidup 

bersama. Itulah tujuan politik. Karena itu, berpolitik sejatinya adalah mengambil 

posisi keberpihakan kepada orang yang terpinggirkan, yang tersisihkan, yang 

tidak mampu bersuara, yang miskin, yang jauh atau dijauhkan dari arus 

kesejahteraan, dan yang tidak memiliki siapa-siapa. Semua itu demi terciptanya 

kesejahteraan bersama.
18

 

Afrika benua yang kedua terbesar di dunia dapat dibagi menjadi 5 bagian 

yaitu,
19

 satu, daerah-daerah yang terletak di pantai utara, dengan iklim sedang, 

lebih menyerupai keadaan Eropa Selatan daripada Afrika Tengah. Daerah-daerah 

ini tidak termasuk yang disebut “benua gelap” karena sejak jaman kuno 

keadaannya telah dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Penduduknya terdiri atas 

orang-orang Arab dan Berber atau campuran dari dua bangsa tersebut. Iklimnya 

yang sedang serta keadaan tanahnya yang subur sangat menarik perhatian bangsa 

barat untuk menguasainya.  

Dua, Daerah-daerah yang terletak di sebelah selatan daerah-daerah 

tersebut di atas, yang berupa padang pasir yang amat luas, misalnya gurun pasir 

Sahara, Libya dan Nubia. Penduduknya merupakan campuran antara orang-orang 

Arab/ Berber dan orang-orang pribumi Afrika-Sudan. 

                                                           
17

 Uskup Agung Mgr.Ignatius Suharyo (2016), Percakapan Yang Membebaskan, Obor, Jakarta 
18

 Ibid. 
19

 Darsiti Soeratman (2016), Sejarah Afrika, penerbit Ombak, Yogyakarta, hal.4 
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Tiga, daerah-daerah di sebelah selatan daerah gurun pasir, terbentang luas 

dari Cape Verde hingga Sudan. Daerah ini penuh dengan padang rumput, hutan-

hutan dan sungai-sungai. Penduduknya padat, terdiri dari orang-orang pribumi 

Afrika. 

Empat, daerah Afrika Tengah, sebuah tanah katulistiwa, dimana banyak 

sekali turun hujan lebat, berimba raya dan tropis yang amat panas. Penduduknya 

juga terdiri dari suku-suku pribumi Afrika. Iklim di daerah ini tidak cocok bagi 

orang-orang kulit putih. Oleh sebab itu daerah yang didiami oleh kolonis Barat 

sangat sedikit, biasanya di dataran tinggi saja. 

Lima, bagian yang paling selatan, terletak di zona sedang. Bagian ini 

memiliki tanah-tanah pegunungan, tanah datar dan padangrumput. Penduduknya 

pribumi Afrika, terdiri atas berbagai suku, antara lain: suku Bantu, Kaffer, Zulu 

dan sebagainya. Disamping itu terdapat pula orang-orang Hottentot dan Bushmen. 

Kemudian ditambah lagi dengan bangsa pendatang yang terdiri atas bangsa kulit 

putih, sesudah mereka berkolonisasi di daerah tersebut.  

Dari lima bagian tersebut di atas, bagian selatan dan utara adalah yang 

paling berharga bagi kepentingan perdagangan dan penanaman modal serta 

kolonisasi bagsa kulit putih. Oleh sebab itu tidak mengherankan, apabila banyak 

negara imperialis Barat yang berebutan daerah di bagian tersebut
20

. 

Kontak intensif pertama antara bangsa Afrika Selatan dengan bangsa-

bangsa Eropa terjadi pada tahun 1652, saat Belanda mengusung bendera VOC 

                                                           
20

 Ibid., hal. 5 
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membangun pangkalan di daerah Table Bay-sekarang menjadi pelabuhan Cape 

Town.
21

 

Ekspansi bangsa-bangsa Eropa ke wilayah pedalaman Afrika dimulai 

setelah Inggris berhasil merebut Cape Town dari pasukan Belanda dalam Perang 

Napoleon. Penetrasi bangsa kulit putih ke pedalaman Afrika Selatan pun semakin 

intensif pada tahun 1835, ketika sisa-sisa orang Eropa keturunan Belanda yang 

disebut sebagai „Afrikaner‟ atau „Boer‟ itu melakukan migrasi besar-besaran; 

meninggalkan wilayah Cape Town dan pesisir Afrika Selatan yang dikuasai 

Inggris. Secara bertahap, orang-orang Afrikaner itu kemudian mendirikan dua 

negara independen di pedalaman Afrika, yaitu negara Orange Free State dan 

Transvaal.
22

 

Gelombang kedua perubahan sejarah Afrika mulai terjadi dengan 

ditemukannya cadangan berlian dalam jumlah yang massif di daerah Kimberley 

pada tahun 1867, dan penemuan tambang emas di Johannesburg pada tahun 1886. 

Kandungan mineral berharga di perut bumi pedalaman Afrika itulah yang 

mendorong nafsu pemerintah Inggris untuk menguasai setiap jengkal tanah di 

Afrika Selatan.
23

  

Niat jahat dari pemerintahan kolonialisme pada saat itu berniat untuk 

menyingkirkan petani-petani kulit hitam dan mencari pasokan tenaga kerja murah 

itu terwujud dengan disahkannya undang-undang diskriminatif yang disebut 

Natives Land Act pada tahun 1913. Natives Land Act menetapkan bahwa 87 

persen tanah Afrika Selatan dikuasai orang-orang Eropa yang sebenarnya 

                                                           
21

 Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2017), Mengapa Negara Gagal, Kompas Gramedia, 

Jakarta, hal. 301. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid., hal. 302. 
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merupakan minoritas (20%) di sana, sedangkan 13 persen sisanya boleh dikuasai 

orang-orang Afrika. Pada tahun 1913, Natives Land Act secara resmi telah 

melegalkan politik bangsa Eropa, dan membuka pintu bagi berdirinya rezim 

Apartheid Afrika Selatan yang jelas-jelas memanjakan minoritas kulit putih 

dengan berbagai hak politik dan ekonomi, sedangkan hak-hak bagi orang kulit 

hitam dihapus sama sekali.
24

 

Politik Apartheid muncul dan menjadi konstruksi sosial-politik melalui 

rangkaian peristiwa sejarah yang sangat panjang. Mulai dari penjajahan hingga 

terbentuknya Afrika Selatan sebagai sebuah negara yang diperintah oleh 

masyarakatnya yang berasal dari kelompok kulit putih. Selama masa penguasaan 

pemerintah kulit putih, masyarakat kulit hitam dikondisikan dalam sebuah situasi 

yang tidak beradab. Mereka tidak dapat mengakses pendidikan, ekonomi, politik 

dan secara status social mereka dianggap sebagai kelompok second hand yang 

tidak diperhitungkan keberadaannya.
25

 

Afrika Selatan dengan populasi mayoritas agama Nasrani (68,62%) 

merupakan sebuah negara dengan pemerintahan Republik yang terletak di bagian 

selatan benua Afrika dengan luas wilayahnya adalah 1.219.912 km2. Afrika 

Selatan bertetangga dengan Namibia, Botswana dan Zimbabwe di utara, 

Mozambik dan Swaziland di timur laut.
26

 Ibu kota pemerintahannya terletak di 

Pretoria, serta ibu kota Legislatifnya terletak di Cape Town dan letak ibukota 

Yudikatifnya di Bloemfontein.
27

 

                                                           
24

 Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2017), Op.Cit, hal. 307. 
25

 Paharizal, S.Sos., M.A. (2013), Long Walk Nelson Mandela, Narasi, Yogyakarta, hal. 6. 
26

 Diunggah dari http://www.bnp2tki.go.id/read/11340/AFRIKA-SELATAN.html pada tanggal 4 

May 2017. 
27

 Diunggah dari http://www.kemlu.go.id/pretoria/id/Pages/Afrika-Selatan.aspx pada tanggal 4 

May 2017. 

http://www.bnp2tki.go.id/read/11340/AFRIKA-SELATAN.html
http://www.kemlu.go.id/pretoria/id/Pages/Afrika-Selatan.aspx
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Agama/ Kepercayaan mayoritas di Afrika Selatan adalah Nasrani, dengan 

komposisi: Nasrani (Kristen dan Katolik) 68,62%; Budha (0,009%), kepercayaan 

tradisional (0,29%), Hindu (1,23%), Yahudi (1,67%), Islam (14,59%), Atheis 

(15,09%), Taois (0,0008%).
28

 

Pada tahun 1950 ditetapkan undang-undang, bahwa kawasan kulit putih 

tidak boleh dimasuki warga kulit hitam selain untuk bekerja. Hanya sekitar 13% 

dari seluruh Afrika Selatan disediakan untuk penduduk negro. Di wilayah-wilayah 

terbatas yang penuh sesak dan tidak subur itu, warga kulit hitam boleh memegang 

tampuk pemerintahan otonom. Mereka yang diizinkan masuk ke kawasan warga 

kulit putih sebagai pekerja kasar, hanya diberi hak tinggal dan gerak dengan 

terbatas. Mereka harus selalu membawa surat izin, gerak gerik mereka diamati, 

dan mereka bisa diusir sewaktu-waktu.
29

 

Apartheid menjadi masalah besar bagi suara hati umat Kristen di Afrika 

Selatan. Para tokoh Gereja Reformasi Belanda pada masa itu mendukung 

apartheid dengan argumen-argumen yang diambil dari perjanjian lama. Gereja-

gereja Protestan lain dan gereja Katolik menentang apartheid sebagai bidah.
30

 

Dengan adanya praktek sistem apartheid di Afrika Selatan maka 

dipastikan ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sejak berakhirnya perang 

dingin tahun 1980an, isu HAM menjadi salah satu isu politik internasional yang 

hangat untuk dibicarkan. Salah satu contoh pelanggaran HAM berat di dunia 

adalah adanya ethnic cleansing seperti yang dilakukan oleh Hitler dengan 

                                                           
28

 Ibid. 
29

 Adolf Heuken SJ (2004), Ensiklopedi Gereja, Jilid I A-B, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 

hal. 136. 
30

 Ibid. 
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kelompok yang dipimpinnya, yaitu NAZI dengan membunuh jutaan nyawa orang 

Yahudi yang tak bersalah. 

Sejak tahun 1948 dunia sudah memiliki Universal Declaration of Human 

Rights sebagai pedoman bagi semua negara untuk menghormati hak asasi 

manusia. Dalam periode selanjutnya komunitas internasional menghasilkan 

berbagai konvensi dan perjanjian internasional sebagai bentuk komitmen terhadap 

pentingnya hak asasi manusia. Eksistensi konvensi internasional tentang HAM 

tidak dengan sendirinya menjamin penghormatan terhadap HAM. Politik dunia 

tidak selalu didikte oleh nilai-nilai idealis tetapi kepentingan manusia secara 

individual maupun kelompok. Perdebatan antara kaum realis dan pluralis terus 

berlangsung dan pelaksanaan HAM masih sangat ditentukan oleh kebijakan 

negara meskipun aktor-aktor lain juga berusaha untuk mempengaruhi 

kebijaksanaan tersebut.   

Ada dua macam cara untuk melihat kasus pelanggaran HAM
31

. Pertama, 

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya 

sebagai bagian dari kejahatan biasa (ordinary crime) yang disebabkan oleh 

hakekat manusia yang tidak sempurna. Kedua, pelanggaran HAM yang terjadi 

karena penyangkalan terhadap HAM secara sistemik atau sistematis yang 

mengarah pada apa yang disebut gross violations of human rights.  

Kategori pelanggaran yang kedua merupakan salah satu fokus isu dalam 

politik internasional karena aktor-aktor internasional yang terikat oleh berbagai 

konvensi internasional dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari komunitas 

internasional berkepentingan untuk menyatakan sikap dan pendiriannya 

                                                           
31

 Aleksius Jemadu (2014), Politik Global Dalam Teori dan Praktik, edisi 2, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, hal. 213. 
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menyangkut masalah ini. Disinilah maka Vatikan hadir dalam penegakkan HAM 

di Afrika Selatan.  

Pelanggaran terhadap kebebasan sipil juga dapat terjadi ketika negara 

menerapkan kebijakan dalam negeri yang dianggap terlalu jauh masuk ke dalam 

kehidupan privasi seseorang. Seperti yang terjadi di Afrika Selatan yaitu 

pemerintah memeriksa secara detail dari rumah ke rumah dan dari kamar ke 

kamar untuk melarang adanya “hubungan” antara warga kulit putih dengan kulit 

hitam. 

Pada tesis ini penulis ingin membahas peran negara Vatikan dalam proses 

penegakan hak asasi manusia dengan studi kasus penghapusan sistem apartheid di 

Afrika Selatan. Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem 

atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit 

putih di Afrika Selatan. Hal ini sengaja diciptakan dan diberlakukan oleh 

pemerintah yang berkuasa saat itu.
32

  

Bagi penulis mengapa peran Vatikan dalam proses penegakan hak asasi 

manusia dengan studi kasus penghapusan sistem apartheid di Afrika Selatan 

menarik untuk dikaji? Karena penulis melihat negara Vatikan sebagai sebuah 

objek yang sangat menarik. Vatikan merupakan sebuah negara yang mempunyai 

kedaulatan dan juga sekaligus sebagai lembaga tertinggi dari gereja Katolik 

sedunia yang tidak dapat dipisahkan. Vatikan hadir ke dalam kancah kerasnya 

perpolitikan dunia dan turut serta aktif dalam penyelesaian permasalahan politik 

global. 

 

                                                           
32

 Oxford. (2008). Understanding Apartheid. South Africa: Oxford University press, hal. 11. 
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1.2.  Identifikasi Masalah 

Dengan adanya kolonialisme dan penerapan sistem apartheid yang 

dilakukan oleh penjajah, maka sudah dapat dipastikan banyak terjadi pelanggaran 

HAM. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman bangsa kita sendiri yaitu Indonesia 

ketika dijajah oleh Belanda selama 3.5 abad. Banyak korban jiwa yang meninggal 

karena kerja paksa, orang tidak dihargai, diperlakukan semena-mena oleh kaum 

penguasa,  manusia “dibedakan” berdasarkan warna kulit dan ras, hak sebagai 

manusia seutuhnya dihilangkan, adanya praktek pembodohan, dan lain-lain. 

Dalam hal ini penulis melihat sebuah problematika yang bertentangan 

dengan ajaran gereja Katolik yang mengedepankan kasih dan hak asasi manusia. 

Politik Apartheid di Afrika Selatan secara umum juga bertentangan dengan 

Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengakui dan 

mengedepankan hak-hak asasi manusia. 

Dengan adanya pelanggaran HAM pada kasus Apartheid di Afrika Selatan 

ini maka Vatikan selaku lembaga tertinggi gereja Katolik dunia hadir untuk 

membela kaum yang lemah dan tertindas. Vatikan hadir untuk menyerukan 

perdamaian dan Vatikan juga melakukan perannya dalam menciptakan 

perdamaian dunia.   

 

1.3.  Rumusan Masalah 

Adapun pertanyaan penelitian yang harus dijawab oleh penulis dalam 

Tesis ini adalah: 

1. Pelanggaran HAM seperti apa yang terjadi di Afrika Selatan yang 

mendorong Vatikan untuk bertindak? 
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2. Bagaimana peran Vatikan dalam menghadapi pelanggaran HAM yang 

terjadi di Afrika Selatan? 

 

1.4.  Pembatasan Masalah 

Pada penulisan Tesis ini penulis membatasi permasalahan yang akan 

dibahas oleh penulis. Hal ini sangat penting dilakukan supaya tidak menyebabkan 

pembahasan yang melebar serta tidak terfokus dengan baik. Dalam hal ini penulis 

membatasi permasalahan hanya kepada: satu, peran Vatikan sebagai negara 

sekaligus sebagai lembaga agama Katolik tertinggi di dunia pada kasus 

pelanggaran HAM di Afrika Selatan periode 1948 hingga 1993. Alasan penulis 

memilih pada periode waktu tersebut adalah karena pada tahun 1948 pemerintah 

Nasionalis di Afrika Selatan mulai memberlakukan sistem Apartheid secara 

sistematis dan terstruktur dengan disahkannya sistem Apartheid dalam bentuk 

undang-undang.  

Dua, penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap upaya atau 

langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Vatikan dalam penyelesaian 

pelanggaran  HAM dan penghapusan sistem Apartheid yang terjadi di Afrika 

Selatan Tiga, penulis akan menjelaskan bagaimana pengaruh Vatikan dalam 

menjaga perdamaian dunia di mata dunia internasional? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari tesis ini adalah: 

1. Untuk memaparkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM oleh sistem 

Apartheid yang mendorong Vatikan untuk bertindak. 
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2. Untuk menggambarkan tanggapan Vatikan sebagai negara sekaligus 

sebagai lembaga gereja Katolik tertinggi di dunia pada kasus pelanggaran 

HAM di Afrika Selatan. 

3. Untuk menggambarkan peran yang dilakukan oleh Vatikan dalam 

penyelesaian pelanggaran HAM di Afrika Selatan. 

4. Untuk menunjukkan bahwa adanya pengaruh lembaga agama dunia 

Katolik, dalam hal ini adalah Vatikan yang juga turut serta dalam 

membangun perdamaian dunia.   

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari tesis ini adalah yang utama sebagai salah satu 

syarat kelulusan penulis dalam meraih gelar Magister Hubungan Internasonal. 

Selain itu juga manfaat penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada 

secara akurat dan baik. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat 

akademis dan manfaat praktisnya. 

1.6.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat 

dijadikan rujukan bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya 

terkait transformasi konflik melalui penyebarluasan penghargaan terhadap HAM. 

Selain itu juga penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi mahasiswa program studi Hubungan Internasional bahwa 

Vatikan sebagai negara, sekaligus juga sebagai pimpinan gereja Katolik tertinggi 

di dunia mempunyai peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah seluruh tahapan 

penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan 

sekaligus memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas dan diharapkan juga 

pembaca dapat semakin sadar akan nilai-nilai hak asasi manusia yaitu dengan 

tidak melakukan sikap rasisme terhadap sesama manusia serta dapat saling 

menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan  

Tesis ini terdiri dari lima bab, bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini 

menjelaskan secara umum mengenai apa itu Vatikan dan struktur di dalam 

Vatikan. Selain itu dalam bab 1 ini dijelaskan secara singkat mengenai sejarah 

Afrika selatan. Apa itu Apartheid, penyebab terjadinya Apartheid. 

Bab kedua berisi mengenai tinjauan pustaka dan kerangka teori yang 

digunakan. Pada penelitian tesis ini penulis menjelaskan dari teori yang digunakan 

oleh penulis pada penelitian ini, yaitu teori konstruktivisme, teori hak asasi 

manusia dan teori transformasi konflik.  

Bab ketiga berisi mengenai penjelasan metodologi penelitian yang 

digunakan penulis dalam tesis ini, yaitu metode stusi kasus yang disajikan secara 

naratif.  

Bab keempat berisi mengenai analisis atau pembahasan (penerapan konsep 

dan teori untuk menjawab pertanyaan penelitian) serta implikasi teoritis dari 

analisis tersebut. Pada bab ini penulis melakukan analisis proses transformasi 

konflik dengan tahapan Vatikan sebagai institusi tertinggi dari gereja Katolik di 
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seluruh dunia membawa misi perdamaian dunia dan menyebarkan ajaran non 

diskriminasi terhadap seluruh umat manusia di muka bumi. Sehingga gereja 

Katolik di Afrika Selatan membangkitkan kesadaran umatnya bahwa diskriminasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan dengan menerapkan sistem politik 

Apartheid adalah salah dan bertentangan dengan ajaran Yesus kristus serta 

melanggar HAM. Dengan adanya kesadaran yang dibangkitkan oleh gereja 

Katolik di Afrika Selatan maka terjadilah gerakan-gerakan perjuangan yang 

menuntut perubahan dan menuntut keadilan serta kesetaraan manusia serta 

dihapuskannya sistem Apartheid. 

Bab Kelima atau penutup berisi kesimpulan dari analisis kasus secara 

umum dan saran-saran dari penulis. Undang-undang Apartheid yang diberlakukan 

oleh pemerintah Afrika Selatan berlawanan dengan HAM dan gereja mengecam 

setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan 

atau warna kulit, kondisi hidup atau agama, sebagai berlawanan dengan semangat 

Kristus. Selain itu juga Vatikan aktif berperan sebagai norm entrepreneur. 

 

 

 

 

 




