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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1   Latar Belakang  

 Salah satu aspek yang dipelajari Hubungan Internasional, adalah hubungan 

suatu negara dengan negara lain. Hubungan antara kedua negara meliputi 

hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 

Pemerintah sebagai pucuk pimpinan tertinggi suatu negara adalah aktor negara 

utama yang berperan mengatur hubungan tersebut. Secara garis besar aktor 

internasional dalam studi Hubungan Internasional dibagi menjadi dua tipe aktor 

yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara tentu saja negara yang 

berdaulat, yang pada awalnya fokus kepada interaksi antar negara dan fenomena 

militer (keamanan). Sementara aktor non-negara terdiri dari aktor individual dan 

aktor organisasi. Aktor organisasi dibagi lagi menjadi tiga, melalui organisasi 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional.
1
 Dalam 

pembahasan ini penulis akan membahas tentang perkembangan kerjasama  

internasional antara organisasi internasional antar pemerintah dan organisasi 

internasional non-pemerintah, khususnya dalam isu Hak Asasi Manusia.  

 Salah satu isu yang menarik adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya 

tuntutan akan keadilan dalam HAM karena sebelumnya telah banyak diabaikan, 

sehingga terjadi pelanggaran hak atau pengabaian hak. Sehingga pasca 
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berakhirnya Perang Dunia II dibutuhkan suatu wadah untuk membicarakan 

tentang isu HAM yang dianggap sangat krusial oleh dunia internasional. 

Demikian pula, lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948  tentu saja 

merupakan reaksi terhadap  sejarah masa lalu yang penuh dengan berbagai bentuk 

pelanggaran terhadap HAM. Deklarasi Universal HAM mencerminkan suatu 

tingkat perkembangan kesadaran yang cukup menentukan karena mengakui 

bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Hal ini tercermin dalam pasal 1 

(DUHAM). “Semua umat manusia dilahirkan bebas dalam Hak dan martabat.”
2
 

Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu 

sama lain 

Hak Asasi Manusia bermula dari sebuah gagasan, gagasan bahwasanya 

manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan. Sebab manusia 

memiliki hak alamiah yang melekat begitu saja pada diri manusia. Dengan kata 

lain, hak alamiah melekat pada manusia sebagai individu. Jadi, negara, komunitas, 

atau kelompok, tidak dapat membatasi hak-hak itu, tanpa persetujuan bebas dari 

individu.
3
 Oleh karena itu sangat menarik untuk mengkaji tentang isu HAM di 

dalam kawasan, khususnya dalam kawasan Asia Tenggara. 

Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai 

nilai strategis, menjadi incaran dan pertentangan kepentingan negera-negara besar 

pasca Perang Dunia II. Dengan perkembangan situasi di kawasan pada saat itu, 

negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu kerjasama yang 

dapat meredakan rasa saling curiga sekaligus membangun rasa saling percaya 

serta mendorong pembangunan kawasan. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang 
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dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan Joint Declaration. 

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Lima Wakil Negara/ 

Pemerintahan Asia Tenggara menandatangani Deklarasi ASEAN atau Bangkok 

Declaration. Deklarasi inilah yang menandai berdirinya suatu organisasi regional 

yang diberi nama ASEAN (Association of South East Asian Nations). 
4
 

Kerjasama regional dalam kawasan ASEAN khususnya dalam bidang 

HAM, dapat dilihat bagaimana HAM menjadi satu hal yang menonjol. Isu HAM 

di Asia Tenggara baru menjadi sorotan internasional sejak awal tahun 1990-an. Ini 

ditunjukan dengan pemberian hadiah Nobel Perdamaian kepada Aung San Suu 

Kyi di akhir tahun 1990, dan tahun 1996 terhadap 2 tokoh Timor Timur (sekarang 

menjadi Timor Leste) yaitu Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo dan Jose R. 

Horta.
5
 Padahal sesungguhnya sejak tahun 1970-an telah terjadi berbagai 

pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara. 

Dengan banyaknya fakta mengenai pelanggaran HAM yang sulit untuk 

dipecahkan, sementara masalah pembangunan lainnya sangat mendesak untuk 

segera dibenahi, maka ada tekanan yang demikian kuat yang memaksa negara-

negara anggota ASEAN berpikir keras dalam rangka menyelesaikan kasus HAM 

di masing-masing negara. Korelasi atau hubungan pembangunan nasional masing-

masing negara dengan ancaman memiliki pengaruh yang erat.
 6

 Jika masing-
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Jakarta, 2008, hal. 18. 
5Susumu Yamakage, “Human Rights Issues in South East Asia”, Japan review of Int’l Affairs. vol. 

XI/1997, hal. 119. 
6Herman S.J Kraft, “Pengkajian Keamanan ASEAN : Kecenderungan dan Arah” Bali. 1993, hal. 
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masing negara anggota ASEAN melaksanakan seluruh pembangunan nasional dan 

mengatasi berbagai ancaman dalam negeri, maka otomatis akan tercipta ketahanan  

dan stabilitas kawasan. Apabila isu pelanggaran HAM dapat dipecahkan dengan 

baik, maka akan dapat memperkuat ASEAN. Sebaliknya jika tidak akan 

menimbulkan masalah yang akan dapat melemahkan ASEAN itu sendiri.  

Untuk itu dibutuhkan suatu wadah kerjasama dalam bidang HAM yang 

nyata dan kompeten dalam kawasan Asia Tenggara. Ditunjukkan dengan 

terbentuknya gagasan untuk membentuk sebuah komisi HAM tingkat regional 

ASEAN, yang diberi nama AICHR. Lahirnya ASEAN Interngovernmental 

Comission on Human Rights (AICHR) dapat berperan sebagai jawaban selama ini 

atas kerjasama HAM oleh aktor negara. Sebagai pendukung utama dan 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam penegakan Hak Asasi Manusia, 

khususnya di Asia Tenggara.  

Pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-42, 20 Juli 2009 di Phuket 

para Menlu ASEAN telah menyetujui draft TOR Pembentukan ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Inagurasi 

Pembentukan AICHR ditandai dengan Cha-Am Hua Hin Declaration on the 

Inauguration of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 

pada KTT ASEAN ke 15.
7
 Wakil Indonesia  untuk AICHR yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Indonesia saat ini adalah Rafendi Djamin (Human Rights Working 

Group). 

 AICHR merupakan consultative intergovermental body dan merupakan 
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bagian integral dalam struktur Organisasi ASEAN. AICHR merupakan institusi 

utama HAM di tingkat ASEAN yang bertanggungjawab untuk pemajuan dan 

perlindungan HAM di ASEAN.
8
 AICHR akan bekerjasama dengan  badan-badan 

ASEAN lainnya yang terkait dengan HAM dalam rangka melakukan koordinasi 

dan sinergi di bidang HAM. Masing-masing negara anggota ASEAN  menunjuk 

seorang perwakilan yang dianggap kompeten di bidang HAM.  

 Dalam perkembangannya kerjasama HAM di ASEAN telah berjalan lambat. 

AICHR bisa dikatakan terlambat dalam hal mencetuskan kerjasama HAM. 

Efektifitas sebuah lembaga HAM di ASEAN melalui aktor negara patut 

dipertanyakan keberadaannya. Ini disebabkan oleh prinsip dalam Piagam ASEAN 

yang terdapat dalam pasal 2(e) yang mengenai “Tidak campur tangan urusan 

dalam negeri negara-negara anggota ASEAN”.
 9

  Dalam perkembangan untuk 

mencapai pemenuhan HAM di ASEAN, seringkali menemukan berbagai kendala. 

Prinsip non-intervensi yang terdapat dalam konsensus yang tercantum dalam 

Piagam ASEAN, seringkali dijadikan tameng oleh negara-negara anggota untuk 

tetap bersikukuh mepertahankan kedaulatan dari masing-masing negara anggota, 

termasuk isu HAM itu sendiri. 

 Dibandingkan dengan kerjasama oleh aktor organisasi internasional non-

pemerintah, seperti kerjasama yang diprakarsai oleh komisi-komisi nasional HAM 

dari beberapa anggota ASEAN yang merupakan organisasi non-pemerintah dari 

keempat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina dan juga Thailand. Yang telah 

lebih dulu membahas terbentukya kerjasama dalam bidang HAM sejak tahun 

2001, melalui Human Rights Mechanism. Pada bulan Juni 2007, para komisi-

                                                            
8Ibid, hal. 11. 
9Piagam ASEAN. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta, hal. 6. 
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komisi nasional HAM dari empat negara tersebut mencetuskan perjanjian 

kerjasama yang bersifat formal untuk mendukung terbentuknya ASEAN Human 

Rights Mechanism. Yang juga memiliki arah dan tujuan yang sama untuk 

bekerjasama dalam isu terorisme; perdagangan manusia (khususnya perempuan 

dan anak-anak); buruh migran; hak ekonomi, sosial dan budaya; hak untuk 

berkembang; dan mendapatkan pendidikan tentang HAM.
10

 

 Komisioner dari empat negara tersebut berkumpul dan mengadakan 

pertemuan konsultatif di Manila pada tanggal 29-31 Januari 2008, untuk mencapai 

kesepakatan dan bekerjasama dalam isu HAM dengan membentuk dan membahas 

TOR (Terms of Reference) dari ASEAN Human Rights Mechanism. Sebelum 

ASEAN Humarn Rights Mechanism berdiri, keempat negera ini sebelumnya 

mengadopsi SEANF (ASEAN National Human Rights Institutions Forum) sebagai 

nama resmi yang telah dikenal luas oleh publik internasional.
11

 

I.2  Rumusan Masalah  

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, prinsipnya memiliki latar 

belakang dan keterkaitan sejarah yang hampir sama. Tetapi pengecualian dalam 

topik HAM ini, seakan beberapa negara anggota ASEAN masih berpandangan 

bahwa masalah HAM adalah merupakan masalah dalam negeri masing-masing.
12

 

Kerjasama di kawasan ASEAN dalam bidang HAM belum sepenuhnya dilakukan 

                                                            
10“National Human Rights Commissions in ASEAN Pledge Support for ASEAN Human Rights 

Body”,Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism Homepage . Tersedia di: 

http://www.aseanhrmech.org/news/national-human-rights-commission-pledge.html; Internet; 

diakses pada tanggal 9 September 2011. 
11 “The ASEAN National Human Rights Institutions (NHRI) Forum”, SEA NHRI Forum 

Homepage. Tersedia di: http://aseannhriforum.org/en/about-us.html; Internet; diakses tanggal 8 

September 2011.  
12Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM ASEAN. Direktorat 

Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2002. Hal, 56. 
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oleh seluruh anggota, dan hanya sebagian negara yang telah menganut prinsip 

demokrasi yang bersedia untuk ikut serta dalam kerjasama HAM dalam kawasan. 

Permasalahan mengenai apa yang akan dibahas dalam topik ini secara 

umum adalah sejauh mana perkembangan kerjasama HAM di ASEAN melalui 

International Government Organization (IGO) ASEAN Intergovernmental 

Comission on Human Rights (AICHR) dan Non-government Organization (NGO) 

ASEAN NHRI Forum terhadap kerjasama dalam bidang Hak Asasi Manusia 

dalam regional kawasan Asia Tenggara. 

Dalam kaitannya secara khusus diperlukan pertanyaan-pertanyaan 

pendukung disamping pertanyaan umum yang sudah terlebih dahulu 

dipertanyakan. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dan memiliki 

keterkaitan dalam topik penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah maksud dan tujuan dibentuknya AICHR dan SEANF? 

2. Bagaimana sistematika pelaksanaan juga kendala dan hambatan utama 

yang dihadapi IGO seperti AICHR dan hubungannya dengan prinsip non-

intervensi? 

3. Bagaimana sistematika pelaksanaan juga kendala dan hambatan utama 

yang dihadapi SEANF (NGO) dan hubungannya terkait dengan influences 

di dalam kawasan? 

I.3 Tujuan Penelitian  

Untuk menjawab pertanyaan tentang potensi dari AICHR maupun ASEAN 

NHRI Forum, berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi. Secara umum tujuannya 



8 

 

adalah mampu menganalisis maksud dan tujuan dari kerjasama HAM oleh 

AICHR sebagai organisasi internasional antar pemerintah dan juga ASEAN NHRI 

Forum sebagai organisasi internasional non-pemerintah dalam regional kawasan 

Asia Tenggara.  

Dalam kaitannya secara spesifik untuk dapat memahami perbandingan 

kerjasama internasional oleh dua lembaga kerjasama HAM di ASEAN ini, yaitu 

AICHR dan ASEAN NHRI Forum. Dimaksudkan lebih kepada sistematika 

pelaksanaan, kendala dan hambatan utama untuk mencapai penegakan HAM di 

Asia Tenggara. Dikaitkan dengan digunakannya prinsip non-intervensi yang 

terdapat dalam konsensus dalam Piagam ASEAN dan limits of power yang sangat 

berkaitan dengan influences SEANF di dalam kawasan. Yang akan dapat 

menjawab pertanyaan tentang hubungan prinsip non-intervensi dan kaitannya  

dengan perkembangan kerjasama HAM di ASEAN. 

I.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah dapat memperjelas perbandingan dan 

perkembangan dari kerjasama dalam ASEAN Intergovernmental Comission on 

Human Rights (AICHR) dan ASEAN NHRI Forum, terhadap kerjasama dalam 

bidang Hak Asasi Manusia dalam regional kawasan. Agar mampu menganalisis 

masing-masing peran AICHR dan ASEAN NHRI Forum, dan implikasinya 

terhadap kerjasama dalam bidang HAM dalam regional kawasan Asia Tenggara. 

Seberapa penting membandingkan peran ASEAN Intergovernmental 

Comission on Human Rights (AICHR) dan ASEAN NHRI Forum dalam upaya 

peningkatan kerja sama HAM dan kaitannya dalam pemenuhan HAM di Asia 

Tenggara. Peran yang dijalankan oleh AICHR dan ASEAN NHRI Forum akan 



9 

 

menempati tempat yang sangat strategis yang secara spesifik. Sehingga dapat 

memahami pentingnya peran dari masing-masing lembaga yang mewakili 

organisasi internasional antar pemerintah dengan organisasi internasional non-

pemerintah juga mengidentifikasi sejauh mana kerjasama dalam bidang HAM di 

ASEAN, yang telah dilakukan oleh masing-masing organisasi. 

I.5 Sistematika Penulisan 

Jika seluruh tahapan penelitian ini telah selesai, maka laporannya akan 

ditulis secara utuh menjadi sebuah karya ilmiah dengan sistematika sebagai 

berikut: 

1. Bab I Pendahuluan.  

• Mengenai latar belakang kerjasama HI melalui IGO (Inter 

Governmental Organization) maupun NGO (Non-Governmental 

Organization), sejarah tentang HAM, sejarah berdirinya ASEAN 

dan juga prinsip non-intervensi, berdirinya ASEAN 

Intergovernmental Comission on Human Rights (AICHR), dan 

ASEAN NHRI Forum. Cikal bakal lahirnya lembaga institusi 

HAM di ASEAN. Proses pembentukannya, dan juga fungsinya. 

Menjelaskan tentang perkembangan terakhir kerjasama ASEAN 

dalam bidang HAM. 

2. Bab II Kerangka Berpikir  

• Analisis mengenai perbandingan peran AICHR dan ASEAN NHRI 

Forum dalam kawasan dan implikasinya dengan perkembangan 



10 

 

HAM di ASEAN. Dan kaitannya dengan teori-teori hubungan 

internasional seperti Neo-Liberalisme, teori demokrasi, teori  

Regim, dan teori HAM. Kumpulan definisi konseptual seperti, 

diplomasi HAM, non-intervensi, limits of power, HAM dalam HI. 

Meliputi referensi dari beberapa buku yang membahas tentang 

HAM, ASEAN, dan kaitannya dengan topik yang akan dibahas 

dalam skripsi ini. 

3. Bab III Metode penelitian 

• Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan sesuatu 

tidak menggunakan data statistik. Penelitian kualitatif 

memfokuskan kepada kualitas dan noumena dari data yang ada. 

Sekaligus menggunakan metode perbandingan analisis, sebagai 

komponen utama untuk menganalisis perbandingan kerjasama 

antara AICHR dan SEANF. 

4. Bab  IV Hasil dan Pembahasan.  

• Mendeskripsikan penelitan yang selanjutnya diperoleh hasil dari 

analisis data tentang seberapa jauh perbandingan peran AICHR dan 

ASEAN NHRI Forum dalam pemenuhan HAM di kawasan 

ASEAN. Juga membahas tentang perbandingan kerjasama yang 

telah disepekati sejauh ini dan kesepakatan yang telah diraih, 

dalam menyikapi perkembangan AICHR juga ASEAN NHRI 

Forum. 
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5. Bab V Kesimpulan. 

• Untuk langkah-langkah kedepan bagi AICHR dan ASEAN NHRI 

Forum. Agar mampu mengemban tugas lebih baik lagi dan mampu 

menjadi institusi HAM yang efektif dan kedepannya tidak menutup 

kemungkinan dapat bekerja bersama-sama di kawasan regional 

ASEAN. 

6. Daftar Pustaka 

7. Lampiran-lampiran 




