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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Prinsip self-determination yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 Piagam 

PBB menegaskan tentang prinsip-prinsip persamaan hak dan hak menentukan  

nasib sendiri yang dimiliki oleh bangsa-bangsa.
1
 Dalam komunitas internasional 

prinsip tersebut dapat diterapkan pada dua kondisi yaitu 1) external self-

determination, yaitu hak untuk merdeka dari penjajahan, dan 2) internal self-

determination, yaitu kemerdekaan bagi suatu negara dari intervensi asing.
2
 

Penerapan prinsip ini sering menjadi perdebatan yang serius dalam kasus yang 

terjadi dalam hubungan internasional, khususnya external determination karena 

dapat mengancam kedaulatan sebuah negara. Hal ini dikatakan dapat mengancam 

kedaulatan negara karena prinsip ini memicu gerakan separatisme.   

Menurut Pearson, separatisme dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk 

merdeka dan berdaulat oleh kelompok etnik tertentu yang berada dalam otoritas 

suatu negara.
3
 Gerakan separatisme dapat terjadi di berbagai negara yang ada di 

dunia dipicu oleh sekelompok orang yang memiliki keinginan dan tujuan yang 

sama atau disebut kelompok separatis. Banyak hal yang dapat mempengaruhi 
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munculnya gerakan separatisme ini, seperti kekecewaan terhadap kinerja 

pemerintahan ataupun kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak 

sesuai dengan keinginan kelompok tersebut. Namun dari beberapa alasan yang 

mendorong gerakan separatisme, hanya satu tujuan mereka yaitu mendapatkan 

kedaulatan dan memisahkan diri dari wilayah negara mereka sebelumnya. Prinsip 

self-determination seringkali dijadikan alasan untuk melegalkan gerakan 

separatisme yang terjadi. Kemudian menjadi gerakan separatisme yang tidak 

terkendali dan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup suatu negara, serta 

yang paling parah yaitu terjadi perang. Perang akibat gerakan separatisme ini 

meningkat pada tahun 1990-an, contohnya seperti di Balkan, India, Rusia, Sudan, 

Burma, bahkan di Indonesia.
4
 Perang yang terjadi juga mengakibatkan tingkat 

kematian yang tinggi, melonjaknya angka pengungsi, kekacauan ekonomi, dan 

juga mempengaruhi organisasi internasional seperti NATO dan PBB. 

Respon dunia internasional terhadap gerakan separatisme ini begitu 

beragam. Dunia internasional memiliki alasan untuk tidak setuju ataupun setuju 

dengan gerakan separatisme ini. Kembali lagi pada masalah self-determination 

yang dimiliki oleh setiap negara yang menginginkan kedaulatannya sendiri, harus 

ada alasan yang kuat dan benar bagi setiap negara yang melakukan gerakan 

separatisme untuk memperjuangkan kedaulatannya. Contohnya seperti konflik 

yang terjadi di wilayah Kosovo oleh Kosovo Liberation Army (KLA). Konflik 

yang  menarik perhatian dunia internasional, khususnya PBB karena terjadi begitu 

banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic, yang 
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merupakan Presiden Serbia periode tahun 1989-1997 dan Presiden Yugoslavia 

periode tahun 1997-2000.
5
  

Kosovo merupakan provinsi yang dibentuk tahun 1945 sebagai daerah 

otonom wilayah Republik Serbia. Mayoritas penduduk yang tinggal di Kosovo 

merupakan etnis Albania dan Serbia yang hidup berdampingan dengan konflik 

yang tidak pernah usai. Hubungan keduanya semakin memanas ketika pada tahun 

1921 etnis Albania di Kosovo meminta Liga Nasional untuk bergabung dengan 

Albania akibat etnis Serbia telah membantai ribuan etnis Albania. Namun 

permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Liga Nasional.
6
 

Pasca Perang Dunia II, Yugoslavia menjanjikan otonomi khusus kepada 

Kosovo, namun janji tersebut tidak terbukti. Pada tahun 1967 Presiden 

Yugoslavia, Josip Broz Tito untuk pertama kalinya mengunjungi Kosovo untuk 

mendesak pemerintah Serbia keluar dari Kosovo. Kebijakan tersebut 

membangkitkan nasionalisme etnis Albania di Kosovo yang kemudian 

menyingkirkan penduduk Serbia. Hal tersebut tidak berlangsung lama karena 

setelah Tito tidak memerintah, semangat nasionalime etnis Albaniapun ikut 

pudar.
7
 

Pada tahun 1990 upaya etnis Albania untuk memerdekakan Kosovo gagal 

karena diserbu Serbia. Pembantaian besar-besaran tidak dapat dihindari. Di tahun 
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1991 persoalan berkembang semakin rumit akibat referendum etnis Albania yang 

dianggap ilegal menyatakan pemisahan diri dari Republik Serbia yang kemudian 

menyulut perang antara nasionalis Kosovo dengan tentara Pemerintah Yugoslavia 

yang didominasi Serbia. Setelah Yugoslavia dianggap tak lagi eksis oleh 

masyarakat internasional pada 1992, Kosovo tetap dikuasai Serbia sampai 

masuknya NATO atas mandat PBB pada Januari 1999 guna menghentikan 

meluasnya proses ethnic cleansing yang gagal dicegah oleh Pemerintah Serbia di 

bawah Slobodan Milosevic. Sepuluh minggu kemudian, intervensi militer NATO 

memaksa Serbia mundur dari Kosovo dan UN Mission in Kosovo (UNMIK) 

kemudian menjalankan kekuasaan administrasi dengan jaminan keamanan NATO 

melalui Commanded Kosovo Force (K-FOR), kecuali di wilayah berpopulasi etnis 

Serbia di utara Kosovo.
8
  

Kemudian pemerintahan Kosovo di bawah pengawasan PBB agar rakyat 

Kosovo mendapat otonomi luas dan menentukan pemerintahannya sendiri di 

dalam negara Republik Federal Yugoslavia. Status akhir Kosovo pertama kali 

dibahas pada tahun 2006 melalui negosiasi di bawah pimpinan utusan khusus 

sekjen PBB, Martti Ahtisaari.
9
 Negosiasi berjalan alot karena kedua belah pihak 

tetap teguh pada pendiriannya masing-masing, yaitu Serbia tetap ingin 

mempertahankan Kosovo di dalam wilayah otonominya sedangkan Kosovo tetap 

ingin merdeka dan lepas dari Serbia.  
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Upaya penyelesaian masalah Serbia-Kosovo selanjutnya dilakukan dengan 

mengadakan perundingan langsung antara  Serbia dan Kosovo, yang berlangsung 

selama 120 hari yang difasilitasi Troika Contact Group (Amerika Serikat, Rusia, 

dan Uni Eropa). Hasil perundingan itu dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB 

pada 19 Desember 2007. Perkembangan ini berujung pada deklarasi kemerdekaan 

Kosovo yang dideklarasikan pada tanggal 17 Februari 2008, kemerdekaan ini 

didukung Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa, tetapi ditolak antara 

lain oleh Rusia, China, dan beberapa negara Uni Eropa.
10

 

Permasalahan yang terjadi antara Kosovo dan Serbia yaitu mengenai hak 

kemerdekaan Kosovo tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, apalagi 

sudah terjadi konflik antara kedua negara tersebut. Untuk itu perlu adanya 

intervensi dari pihak lain yang netral sebagai penengah, dalam kasus ini adalah 

PBB. Sebagai organisasi internasional yang bertugas untuk menjaga perdamaian 

dunia tentu saja PBB harus berupaya untuk menyelesaikan kasus ini secara damai. 

Dengan melihat hal tersebut, penulis terdorong untuk menyusun karya tulis 

ilmiah/skripsi dengan judul ”Peran PBB dalam Proses Kemerdekaan Kosovo 

dari Serbia Tahun 1999-2008”.  

1.2. Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya oleh 

penulis, yang menjadi rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah: 
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1) Bagaimana upaya PBB sebagai organisasi internasional dalam 

menyelesaikan masalah kemerdekaan Kosovo? 

2) Apa saja dampak dari upaya PBB dalam proses kemerdekaan Kosovo? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Mencari dan menganalisis peran PBB sebagai organisasi internasional 

dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Kosovo. 

2) Mencari dan menganalisis hasil yang didapatkan dari upaya yang telah 

dilakukan PBB dalam proses kemerdekaan Kosovo. 

Di dalam penulisan skripsi ini disertai teori dan konsep yang digunakan 

untuk memahami konflik ini secara lebih terstruktur dan mendalam melalui 

pengetahuan dan ilmu yang dipelajari oleh penulis selama belajar di jurusan 

Hubungan Internasional.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua aspek berikut: 

1) Akademis (ilmu pengetahuan) 

Memberikan wacana tambahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi 

pembaca dengan menggunakan perspektif yang berbeda dari penulis yang 

belajar di jurusan Hubungan Internasional.  
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2) Praktis 

Memberikan informasi tambahan bagi pembaca mengenai upaya apa saja yang 

dilakukan PBB sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik 

melalui sudut pandang penulis sebagai mahasiswa jurusan Hubungan 

Internasional. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab yang meliputi sebagai berikut: 

- Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini membahas latar belakang, permasalahan, dan tujuan dari 

penulisan. Pada bagian latar belakang akan dijelaskan mengenai sejarah 

dan permulaan dari konflik yang terjadi di wilayah Kosovo. Permasalahan 

yang terjadi kemudian dipertanyakan untuk disangkutpautkan dengan teori 

dan konsep yang ada dalam Hubungan Internasional. Pada akhir bab ini 

yaitu tujuan dari penulisan yang akan menjawab pertanyaan dari bagian 

permasalahan sehingga pada akhirnya pembaca mendapatkan gambaran 

mengenai keseluruhan dari isi. 

- Bab II Kerangka Berpikir 

Bab selanjutnya adalah kerangka berpikir yang akan membahas mengenai 

teori-teori dan definisi konsep-konsep yang relevan bagi permasalahan 

yang dibahas.  

- Bab III Metode Penelitian 
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Dalam bab metode penelitian dibahas metode apa saja yang digunakan 

untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Penulisan ini 

menggunakan penjelasan deskriptif dalam memaparkan konflik yang 

terjadi dan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. 

- Bab IV Pembahasan 

Pada bab empat yaitu pembahasan akan dijelaskan hubungan antara teori 

dan konsep yang telah dibahas pada bab dua dengan fakta yang terjadi 

yang didapatkan melalui metode penelitian pada bab tiga.  

- Bab V Kesimpulan 

Bab terakhir dalam penulisan ini adalah bab lima yang akan menjawab 

pertanyaan dari bagian permasalahan dan memenuhi tujuan awal penulisan 

dari bab pertama. 

- Daftar Pustaka 

- Lampiran 




