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Polemik Sengketa Online Gambling Anfara
Atnerika Serikat dengan Anfigna dan Barbnda
to/?://www.*^OT<^.c0'^S£7/#^

Sengketa
kasus
online
gambling (nama resini kasus ini
adalah United States-Measwesi
Affecting the Cross Border Supply
of Gambling and Betting Services),
antara Antigua dan Barbuda
sebagai complainant, dan Amerika
Serikat sebagai respondent, sarnpai
perteogahan 200? belurn sarnpai
pada penyelesaian akhir. Sengketa
ini sangat menarik karena dapat
ditinjau dan beberapa aspek, Aspek
yang menarik adalah para pihak
yang terlibat yang mana salah satu
adalah negara kecil di kepulauan
Karibia, Antigua dan Barbuda
melawan negara bcsar Amerika
Senkat (AS). Kasus ini juga
merupakan sengketa pada World
Trade Organization (WTO) yang
berkaitan dengan pelanggaran atas
ketentuan dalani perjanjian General
Agreement on Trade in Services
(GATS). Tidak hanya itu, kasus ini
merupakan kasus pertama dalani
bisnis jasa online sehingga dapat
menjsdi presedcn bagi kasus-kasus
yang sejenis, misalcya yang
menyangkut
pcrdagangan
di
internet (e-commerce). Hal yang
paling menarik dalani kasus ini
adalah keengganan AS dalam
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mematuhi putusan Panel WTO
yang menyatakan bahwa negara
^tersebut
terbufcti
melaoggar'
ketentuan-ketentuan dalam GATS.
Hal tersebut men^ndikasikan
bahwa telah terjadi suatu bentuk
pcianggaran hukum internasional
oleh pihak Amerika Serikat
Pada saat sengketa ini diajukan,
beberapa
pihak
menganggap
langkah yang dilakukan Antigua
dan Barbuda adalah absurd karena
terkait
dengan
kebijakan
Pemerintah AS dalani lingkup
yurisdiksinya. Meskipun demikian,
Panel Report pada 10 November
2004 yang diikuti dengan putusan
Appellate Body pada 7 April 2005,
menyatakan secara tegas bahwa
ketentuan AS bertentangan dengan
perjanjian WTO.
Kasus ini bermula pada 2003
ketika Antigua dan Barbuda
mengajukan
pennohonan
konsultasi kepada WTO mengenai
dugaan perjanjian GATS yang
dilakukan oleh AS, yaitu kebijakan
pelarangan bagi warga negaranya
untuk melakukan perjudian secara
online {online gambling) melalui
perusahaan luar negeri {offshore) di
internet Kebijakan ini dianggap
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nielanggar hak Antigua dan
Barbuda faerdasarkan perjanjian
WTO.
Pelarangan jasa ini
ditindaktanjuti nielalui dengan
kebijakan
lain,
misalnya
kriminalisasi bank dan jasa kartu
kredit yang menangani transaksi
perjudian online. Antigua dan
Barbuda adalah negara kecii di
Kepulauan
Karibia
yang
mengandaikan sektor pariwisata
sebagai
somber
ekonominya,
termasuk bisnis perjudian online
yang nienyerap tena^ keija
terbesar kedua di negara tersebut
Kebijakan AS untuk melarang
warga negaranya berjudi secara
online diasumsikan sania dengan
hak negara Islam yang melarang
perdagangan alkohoi di negaranya.
AS mencoba menekankan argumen
moral
dalain
memperkuat
alasannya melarang perjudian
online. Argumen ini ditolak oleh
Panel WTO dengan ala^an bahwa
kebijakan umum perjudian di AS
sebenarnya
tidak
melarang
perjudian
online
sehingga
argumentasi moral tidak konsisten.
Perjudian secara umum telah
dianggap lega! di lebih dan 30
Negara Bagian di AS. Sementara
itu, Pemerintaha Negara Bagian
bahkan turut mendukung jasa
perjudian
dengan
rnendorong
mosyarakat untuk rnembcli tiket
lotere.
Kebijakan pelarangan warga
negara AS untuk melakukan
perjudian dengan kasino yang
berbasis di luar negeri dianggap
Volume 5 Nomor I Ofaober 2007

sebagai tindakan diskriniinatif.
Salah sam prinsip dasar nondiskriminasi dalani
perjanjian
WTO adalah national treatment,
yang
mana
negara
harus
memperlakukan barang dan jasa
dari negara lain sebagaimana
pcrlakuan yang diterima oleh
barang dan jasa doniestik. AS
diangggap nielanggar prinsip ini,
yang bahkan beberapa perusahaan
di AS memperbolehkan warga
negara asing untuk melakukan
perjudian online di AS. Dengan
demikian, rnenurut Mark E.
Mendel, kuasa hukum dari Antigua
dan Barbuda, permasalahan dalam
kasus ini bukan pada moralitas
perjudian, narnun sikap hiprokiit
AS sebagai konsumen dan
eksporter terbesar jasa perjudian di
dunia mencoba untuk melarang
negara keeil yang memberikan jasa
yangsama.
Menurut John H. Jackson, ahli
hukum perdagangan intemasional,
putusan ini akan memakst! Kongres
dan Pemerintah AS melakukan satu
dari
dua
alternati£
yaitu
mengizinkan warga negara AS
melakukan perjudian secara online
dengan kasino di luar negeri; atau
melarang sepenuhnya
bentuk
perjudian
nielalui
internet,
termasuk pernbelian tiket lotere dan
faruhan pacuan kuda.
Hal Iain yang juga menarik dari
kasus ini adalah ketika Antigua dan
Barbuda rnengajukart pennohonan
bahwa sebagai kompensasi atas
kemgian yang ditimbulkan AS,
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negara tersebut dapat diberikan
konsesi (izin) untuk melanggar
hukutn
kekayaan
inteJektual
internasional sebagatrnana diatur
dalam perjanjian Trade Related
Aspects on Intellectual Property
Rights (TREPs), kliususnya yang
berkaican dengan distribusi produk
dari AS, seperti rnusik, film, dan
perangkat
lunak
koniputer.
Pennintaan ini dapat dikaitkan
dengan posisi ^ekonomi dari
Antigua dan Barbuda yang sangat
kecil sehingga bita diberlakukan
sanksi ekonomi terhadap AS rnaka
tidak akan meinberikan nnplikasi
yang
berarti.
Sebaliknya,
pcmberian. konsesi hak kekayaan
intelektual
akan
memberikan
darnpak yang positif dalam
memajukan perekononiian Antigua
dan Barbuda. Bentuk pennintaan
konsesi demikian tergolong bani
dan jarang dipraktekan dalam
putusan WTO.
Pada April 2005, setelah
laporan
Appellate
Body
dikeJuarkan, WTO memberikan
tenggat waktu satu tahun bagi AS
untuk
meiaksanakan
putusan
tezscbut Naniuti ketika tenggat
waktu itu berakhir, AS tidak
berbuat apapun kecuali menyatakan
bahwa mereka telah niengkaji
kebijakan perjudian online dan
tidak nuenemukan ketidakpatuhan
terhadap peijanjian WTO. Atas
dasar sikap AS tereebut, sengketa
ini dikcmbalikan kembali pada
Panel WTO untuk meniutus sikap
ketidakpatuhan AS. Meskipun
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Panel
kembali
mengeluarkan
keputusannya yang berpihak pada
Antigua dan Barbuda, AS masih
mencmpuh segala jalur yang ada
tennasuk membawa sengketa ke
badan arbitrase untuk niembahas
tingkat kerugian yang ditimbuikan
atas pennintaan Antigua dan
Barbuda akan konsesi ieiliadap
perjanjian TRIPs.
Langkah lain juga ditempuh
oleh
Pemcrintah AS yang
menyatakan akan mengeluarkan
sektor jasa petjudian dari setiap
perjanjian
pcrdagangan
AS.
Pernyataan ini dilengkapi oleh John
K. Veroneau, deputi pcrwakilan
perdagangan AS yang rnengatakan
bahwa
Penierintah
akan
menegaskan sikap bahwa AS tidak
pernah
bermaksud
untuk
mcmasukan perjudian online dalam
perjanjian perdagangan. Dalam
perjanjian
GATS
yang
ditandatangani pada 1994 bersama
dengan pembentukan WTO, AS
memang telah berkornitnien untuk
melakukan Hberalisasi sektor jasa
rekreasi {recreational services).
Upaya AS untuk rnenghinda? dari
ketentuan yang telah disepakati
sebenarnya telah ditanggapj oleh
putusan WTO yang menyatakan
akan melakukan interpretasi atas
perjanjian GATS sesuai dengan
bahasa aslhiya {plain language),
sehin^a perjudian online tennasuk
juga
schedule
of
specific
commitments
menyangkut
liberalisasi sektor yang disepakati
oleh AS.
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Berbagai pihak, salah satunya
pengacara
perdagangan
internasional, Lode Van Den
Hende, sangat kecewa tcrhadap
sikap AS yang tidak menghormati
hukunt internasional sebagaimana
yang telah disepakatinya. Di safu
sis; AS inenyerang negara seperii
Repubiik Rakyat Cina (RRC)
karena tidak menghorma'ti putusan
WTO, namun di sisi Iain ketika

putusan

tersebut

tidak

menguntungkan negaranya, AS
segera
berkilah
dengan
menggunakan berbagai alasan,
termasuk menganggap hakim yang
nienangani perkara tidak kompcten.
Sampai saat ini, AS beluni juga
mcngubah hukuni federal yang
melaiang perjudian online.
(Mohammad Ajisatria Suleiman)

Pengadilan KJmsus Sierra Leone
•wvnv.humanrightslirst.org/internationalJustice^w_context/w_cont_Q4.htm
www. vhrrnedia.com
www. kompas.com

Sebuab pengad i Ian kbusus
bentukan PBB dap Pemerintah
Sierra Leone {Special Chamber for
Sierra Leone) resmi berdiri pada
2002. Pengadilan ini bertugas
untuk mcngadili kasus kejahatan
luar biasa
yang dilakukan
pcmberontak bersenjata kepada
pcnduduk sipil. Melalui pcngadilan
ini pula, Charles Taylor, mantan
Presiden Liberia mcnjadi tertuduh
atas pcnghasutan pembunuhan,
pemerkosaan dan inutilasi demi
mendapatkan bcrlian di Sierra
Leone. Sebanyak 75.000 penduduk
sipil telah dibunub oleh para
peniberontak sepanjang
1991
hingga
2002.
Peniberontak
bersenjata ini tergabung dalam
Revolutionary United Front (RUF)
dan Armed Forces Revolutionary
Cozmcil (AFRC) yang disokong
oleh
Liberia.
Keiompok
peniberontak ini memiliki tujuan
Volume 5 Nomor I Qktober 2007

utama
untuk
mengendalikan
peredaran berlian Sierra Leone.
Demi mendapatkan berlian,
para
pcmberontak
secara
berkelanjutan
melakukan
pembunuhan masal, kejahatan
seksual dan kejahstan tcrhadap
HAM lainnya. Pada Juli 1999,
sebuah usaha damai telah ditempuh
melalui Lome Peace Accords untuk
meredam konflik. Namun usaha
tersebut sia-sia karena pada Mei
2000 tentara RUF menyandera 500
tentara penjara perdamaian PBB
dan
kembali
menentang
pemerintaban. Situasi yang makin
memburuk membuat Ahmad Tejan
Kabbah, Presiden Sierra Leone,
akhirr.ya meminta PBB untuk
membentuk sebuah pengadilan
untuk
mengadili
kasus-kasus
lampau seJama konflik. Setelah
mempeitimbangkan
substansi
perkara
yang
ada, Dewan
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Kearnanan PBB menyatakan bahwa
situasi yang ada di Siena Leone
teiah niengancam Perdaniaian dan
Keaoianan Dunia dan dapat
ditindak sesuai dengan Bab 7
Piagam PBB dengan Rcsolusi
noinor 1315 pada 14 Agustus 2000.
Resolusi ini digunakan olch
Sekretaris Jenderal PBB untuk
beraegosiasi kerja sarna dengan
Pemerintah Siena Leone untuk
membentuk - sebuah pengadilan..
independen
rnelalui
Piagam
Pen gad i Ian Khusus Siera Leone.
Kerjasarna mi ditandatangani pada
16 Januari 2002 dan pada Maret
2002 dan telah diratififcasi oieh
Parlernen Sierra Leone.
Sebagaimana yang terrnaktub
dalam piagam ini, pengadilan dapat
nienghukum "orang yang meraikul
tanggung jawab terbesar daiam
kejahatan serins hukum humaniter
internasional dan hukum Sierra
Leone. Kejahatan-kejahatan
ini
diantaranya, kcjahatan terhadap
kemanusiaan (Pasal 2), sebagian
hukum pefang yang ditcrapkan
dalam konftik bersenjata nonintemasional yang inelanggar Pasal
3 Konvensi Jenewa dan Protokol
Tambahan U (Pasal 3), dan
kejahatan serius hukum humaniter
internasional lainnya yang terkait
dengan penduduk sipil, obyek sipil
dan pengikuteenaan tentara anak
(Pasal 4).
Guna ntenengahi permasalahan
yang terjadi, pengadiJan khusus ini
memiliki karakter campuran antara
hukum nasional Sierra Leone dan
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ketentuan hukum internasional.
Pasal 5 dari Piagam ini juga
mernberikan
hukurnan
bagi
penyerangan
terhadap
anak
perempuan dan penghancuran
bangunan, yang merupakan adopsi
dari hukum nasional Sierra Leone.
Tidak scpcrti hukum internasional
kebanyakan, Pengadilan ini juga
memiliki
batas
usia
suatu
permasalahan hukum untuk dapat
diperkarakan, yakni diatas 15
tahun. Dalam Pengadilan Khusus
ini, terdapat sebelas hakim, tiga
hakim rnastng-masing ada di dua
Trial Chamber dan lima dalam
Appeals Chamber (Pasal 12).
Sebagai sebuah Pengadilan yang
independen, Pengadilan Khusus
Siena Leone juga hams rnencari
dana
bagi
keberlangsungan
Pengadilan ini. Amerika Serikat,
Belanda, Canada, dan Inggris telah
menjadi penyumbang sebesar 80%
pada Pengadilan Khusus ini.
Narnun
dalarn
proses
niengadiii, Pengadilan khusus ini
sama
sekali
ridak
mer.gesampingkan hukum nasional.
Pengadilan lokal dapat didengar
sesuai dengan kasus yang terkait
dan
haras
tunduk
dengan
kornpentensi Pengadilan jika hal
tersebut dibutuhkan (Pasal 8).
Selanjutnya,
jika
Pengadilan
khusus ini rnengadiit kasus diluar
wilayah nasional Siena Leone,
tetap hanya negara-negara yang
terlibat kejahatan di wilayah Sierra
Leone
saja
yang
dapat
diperkarakan. Sesuai denga Pasal 1,
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Pengadilan khusus ini juga hanya
dapat mengadili pelaku kejahatan
yang telah secara tegas melakukan
kejahatan sejak 30 November 1996.
Penentuan tanggal ini diarnbil
berdasarkar*
kesepakatan
perdamaian antara RUF dengan
pernerintah Sierra Leone. Namun,
banyak kalangan yang mener.tang
penentuan tanggal tersebut karena
rneniadakan kejahatan yang terjadi
sebHum tangga! tersebut
Permasalahan lain yang timbul
dalam Pengadilan ini adalah tidak
diberlakukannya
pengampunan
bagi pihak yang bersengkcta pada
1999 melalui Lome Agreements.
Pengadilan khusus ini menentukan
bahwa Lome Agreements hanya
berlaku dalam tataran hukum
nasional. Jsu selanjutnya yang
berkaitan dengan pembentukan
Pengadilan khusus ini adalah
keberadaan Sierra Leone Truth and
Reconciliation Commision (TRC)
yang rnampu bekerja sama dengan
Pengadilan khusus. Terinspirasi
dengan kornisi post-apartheid di
Afirika Selatan, TRC dibentuk
untuk
rnencari
fakta
dan
mengurangi trauma konflik. TRC
telah dipertimbangkan pada 1996,
dalam Lome Agreements, dan
secara resrni di proklamirkan oleh
Parlernen Sierra Leone pada 22
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Februari 2000. Agar kedua institusi
ini dapat bekerja sama dengan baik,
niaka pada 2001 PBB mcnsponsori
serangakaian kerja sama antara
RTC dan Pengadilan Khusus Sierra
Leone ini. Banyak pihak yang
merasa bahwa kedua lernbaga ini
akao marnpu saling rnelengkapi
daiam rnencapai kcadilan bagi para
pihak.
Pada Juli 2007, Pengadilan
Khusus
Sierra - Leone - ini
menghukurn penjahat Sierra Leone
yakni Alex Tamba Brima, 35
tahun, Samigie Borbor Kanu, 42
tahun, dan Bazzy Kamara, 39
tahun. Pengadilan yang dibentuk
oleh Perscrikatan Bangsa-Bangsa
itu menghukum Alex dan Santigic
50 tahun penjara. Sedangkan Bazzy
dihukum 45 tahun penjara. Para
pinipinan pernberontak tersebut
terbukti melakukan 31 Kejahatan
Perang sepcrti pembarUaian massal
pcrbudakan,
pemerkosaan,
merekrut anak-anak menjadi milisi
serta mengamputasi organ tubuh
penduduk sipil secara hidup-hidup.
Pada Agustus 2007, dua pernimpin
AFRC Sierra Leone, Sam Hinga
Norman dan Allieu Kondewa juga
diputus
bersalah.
Sedangkan
Charles Taylor, masih terus dalarn
proses
Pengadilan.
(Qnrrata
Aynni, S.H.)
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Pelanggaran Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi
(contoh Kasus Argentina dengan Amerika Serikat)
^y/eeottwor/^anfcer&'f^fZ^^
PROGRAMS/EXTrRADERESEARCH/Q,,contentMDK:2Q986942~memtPK:2157
62~pag>PK:2W083~piPK:I52538~theSitePK:544849,00,faM!
-^
&ltemid=38&lang=8

Argentina, sebagai negara di
belahan Selatan Benua Anierika,
telah mengalami krisis di dalam
perekonorniannya untuk waktu
yang cukup lama. Dalam usahanya
untuk bangkii dan keterpurukan
perekonotnian tersebut, Argentina
menandatangaai
beberapa
peijanjian bilateral di bidang
investasi dengan beberapa pihak
dari negara lain yang berkeinginan
untuk
naenanatnkan
investasi
mereka di dalam lingkungan bisnis
Argentina. Khusus dalam ha!
perbaikan
kondisi
perekonomiannya, Argentina telah
cukup berhasil rnenghirnpun dana
asing dalani bentuk investesi yang
rnayoritas
dilakukan
oleh
sekelompok penie^mg saham yang
berasal dari Jennan, Italia, serta
Amerika Serikat.
Bentuk usaha yang dilakukan
oleh Pemerintah Argentina tersebut
salah satunya adalah menibuat
peijanjian bilateral di bidang
investasi dengan beberapa investor,
salah satunya adalah peijanjian
bilateral di bidang investasi dengan
perusahaan
Amerika
Serikat
LG&E. Perusahaan ini rnerupakan
salah satu perusahaan Amerika di
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Argentina yang bergerak di bidang
gas alarn. Namun, kerja sarna
tersebut tidak berjalan baik. Hal ini
disebabkan terjadinya pelanggaran
terhadap peijanjian bilateral di
bidang investasi di tengah-tengah
periode waktu kerja sarna.
Fada
kenyataannya
permasalahan antara kedua pihak
tersebut telah terjadi sejak awal
1990-an,
yakni
dirnana
perekonornian Argentina sedang
mengalami krisis. Permasalahan
inipun tetap didiarnkan selarna
beberapa waktu. Namun pada akhir
2001,
LG&E
rnengajukan
permasalahan tersebm ke hadapan
Forum
Arbitrase
ICSID.
Permasalahan tersebut diajukan
dengan dasar bahwa telah terjadi
pelanggaran terhadap perjanjian
bilateral di bidang investasi antara
Pemerintah Argentina dengan
perusahaan
Amerika
Serikat
LG&E, yang dilakukan oleh
Pemerintah Argentina.
Dalam
peinbahasan
permasalahan di Forum Arbitrase
ICS1D, Pemerintah Argentina
dinyatakan
telah
melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan di
daiarn perjanjian. Pelanggaran
Indonesian Journal of International Law
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tersebut
adalah
peianggaran
terhadap salah satu pasai, yang
rnerupakan pasal "payung" dalarn
perjanjian tersebut Pasal ini
mengatur hal tentang on fair &
equitable treatment, yang di
dalamnya berisi ketcntean yang
disesuaikan
dengan
hukum
mternasional. Selain itu, ketentuan
ini juga
mengatur adanya
kehanisan
untuk
rnencegah
tindakan diskriininasi yang dapat
menyebabkain terjadinya pelernahan
kegiatan investast. Setelah proses
pembahasan selesai, putusan Forum
Arbitrase ICSID.pun dikeluarkan
pada 25 Juli 2007. Dalam putusan
tersebut
dinyatakan
bahwa
Penterintah
Argentina
bams
mcmbayar ganti kerogian kepada

pemsabaan Amerika Serikat LG&E
sebesar$57,4juta.
Hal ini sangat disayangkan
terjadi pada saat Pemerintah
Argentina
sedang
berusaha
rnernperbaiki
kondisi
perekonomiannya
dikarenakan
bahwa kerja sama di bidang
investasi menipakaii suatu facntuk
keqa sama yang sangat penting
bag) Argentina untuk dapat bangkit
kembaii
dari
keterpurukkan
perekonoTnian. Permasalahan yang
scmpa pun tidak hanya terjadi
antara
Pemerintah
Aigentina
dengan
penisahaan
Amerika
Serikat LG&E, tetapi juga dengan
sekclompok peniegang saham
lainnya, yang berasal dari Jerman
dan Italia. (Anita Koinala)

Kasus Aksi Protes Myanmar
http://vffvnv.reuters.com/article/topNsws/idUSL2873l8352QQ7Q928
http://wvffW.chron.com/fHsp/story.
mpt/ap/world/5i 7Q39Lhtml
http://mnv.reuters.com/artlcte/topNews/idUSL28S6669520070928
Kompas, Jumat, 5 Ofoober 2007 "Junta AJukan Syarat Jumpa Suu Kyi
Kompas, Ratnt, 10 Ofctober 2007 "DtmiaSttRt Tindak Junta"

Pada akhir Agustus hingga
awal September 2007, selama
sepekan, terjadi sebuah aksi prates
yang besar di Myanmar. Puiuhan
ribu orang terdiri atas Biksu dan
masyarakat
sipil
Myanmar,
berkumpul melakukan demonstrasi
di Yangon dan kota-kota lainnyo.
Pemicu terjadinya demostiasi
tersebut adalah naiknya harga BBM
sebanyak
500%
yang
Volume 5 Nomor 1 Okfober 2007

mengakibatkan naiknya biaya
transportasi rakyat Myanmar secara
signifikan. Protes tersebut dijawab
Pemerintah Myanmar dengan
tindakan represif militer terhadap
para biksu dan warga sipil yartg
melakukan
prates.
Bahkan,
penangkapan terhadap biksu scrta
orang-oiang yang melakukan aksi
protes sering diwarnai dengan
tindak kckerasan. Penangkapan dan
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pemukulan • biksu menimbulkan
teror bahkan amarah rakyat
Myanmar
yang
saagat
menghormati para Biksu sebagai
tokoh religius inereka. Sebuah
tayangan CNN menunjukkan pada
masyarakat
internaslonal
bagaiinana polisi dan tentara Junta
mermikuU demonstran sebctum
menaikkaanya ke atas truk. Seiain
rnenggerebck rumah-mmalv tentara
Junta juga menggerebek sejucolah
winara serta mengosongkannya.
Deklarasi HAM menyatakao
bahwa secara ideal manusia adalab
makhluk yang bebas, berhak atas
kebebasan politik dan kebebasan
sipil, bebas dan rasa takuL
Kebebasan ini mepjpakan hak-hak
manusia yang fundamental dan
diakui oleh hukucn internasional
Myanmar mempakan Negara yang
sarat dengan pcrgolakan aidbat
tidak teqammnya kebebasan poUtik
dan kebebasaa sipii rafcyatnya.
Daiam kasus Myanmar, berbagai
sanksi seperti hinibauan untuk
melakukan isolasi ekonomi oleh
Uni Eropa dan AS telah dijatuhkan
tertiadap Pemerintah Junta. Natnun
hal ini belum menunjukkan basil
yang bcrarti bagi proses demokrasi
di Myanmar.
Tindakan Pemerintah Junta
terhadap aksi prates September lalu
menimbulkan berbagai kecaman
dan dunia iaternasional. Utusan
Kausus PBB, Ibrahim Gambari,
kemudian ditugaskan ke Myanmar
untuk meneinui pemimpin Junta
Jenderal Than Shwe, Pada Kamis,
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4 Oktober 2007, melalui stasiun TV
Myanmar, Than Shwe inenyatakan
bahwa ia bersedta untuk berbicara
dengan Aung San Suu Kyi, tokoh
demokrasi Myanmar yang ditahan
Junta, selama Suu Kyi tidak lagi
melakukan "langkah-langkah yang
men^ganggu" ataupun mendukung
sanksi atas Myanmar. Persyaratan
ini telah disampaikan kepada
Gambari pada saat mereka bertemii
di Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar.
"Dalaro
peitemuan
iersebut,
Gambari mendesak pemimpin junta
untuk menglientikan kekerasan
terhadap para biksu dan orangorang yang melakukan aksi prates,
nieniinta junta membebaskan para
tahanan demonstran; mclangkah
nienuju refonnasi demokrasi yang
nyata; mengbargai HAM; dan
mengadakan rekonsiliasi nasional
dengan oposisi.
Dan
segi
kepentingan
gcopolitik, suiit bag! dunia
internasional untuk mencapai suatu
kescpakatan inengenai Myanmar.
Berdasarkan UN Charter, Leinbaga
internasional yang punya otoritas
kuat menindak junta miiiter
Myanmar adaiah Dewan Keamanan
PBB. Akan tetapi Inggris, Peraneis,
dan AS da!am langkahnya
menjatuhkan sanksi keras terhadap
Myanmar, dihadang oleh Cina dan
Rusia yang memih'ki kepentiagan
ekonomi dan geopoiitik dengan
pemerintah Junta. Lebih lanjut,
Presiden Rusia Vladimir Putin
inenyatakan " bahwa
Rusia
meiiyesali kematian para penirotes
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namun sanksi terhadap Myanrnar
dinilai masih terialu dini.
Saat
ini,
masyarakat
inicrnasional mempercayai bahwa
solusi ada di tangan Cina sebagai
sekutu terdekat pemerintah Junta.
Negara-negara Uni Eropa dan
Arnerika Serikat tneminta agar
Negara-negara yang memiiiki
hubungan dekat dengan Myanniar,
khususnya Cina, menekan Junta
untuk menyelesaikan masalah
secara damaj dan memenuhi
tuntutan demokrasi. Cina masih
belutn rnemberikan sanksi terhadap
Myanmar. Sebagai Negaia yang
kaya akan sumber daya minyak dan
gas alam, Myanniar inerupakan
wilayah yang penting bagi Cina.
sarna sepeiti Timur Tengah bagi
AS.
Daiam Sesi Khusus Komisi
HAM PBB niengenai pennasalahan
HAM di Myanniar pada 2 Oktober
2007, Louise Arbour, selaku The

High Commissioner for ff&man
Rights menyatakan bahwa aksi
prates
damai
yang
telah
berlangsung selama bermingguminggu, dan timbulnya respon
mengejnikan
dari
Pemerintah
Myanniar hanyalab salati satu
manifestasi
paling
akhir,
sehubungan dengan represi hak-hak
nindamental dan kebebasan yang
sudah berlangsung di Myanniar
selama. kurang lebih duapuluh
tahun. Lebih1* lanjut, Arbour
memberikan penghonnatan pada
para biksu dan nialiasiswa serta
ribuan rakyat Myanniar yang secara
damai menuntut perwujudan hakhak fundamental mereka. Arbour
menyatakan
bahwa
dunia
internasional berhutang kepada
Myanmar sebuah solidaritas yang
perlu diwujudkan melalui tindakan
yang efektif dan disepakati
bersania. (Feitty Encharisti, S.H.)

Center for International Crime Prevention
(Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional)
http://www. wncjin. org/ClCP/cicp.html
htlp://www. unodc.orgfunodc/crifne_cicp. html
http://\*tww.unodc.or^unodc/eR/crime_preventiort.ktml
http://vrww.ispac-itafy.org/ngoprof.php7OrgJD—373

CICP merupakan Pusat dari
Pencegahan
Kejahatan
Internasional yang dibentuk pada
1997 oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB) untuk memerangi
kejahatan internasional. Pendirian
Volume 5 Nomor t Gktober 2QQ7

CICP
di later be lakangi
oleh
semakin rncningkatiiya cakupnn,
intensitas
dan
kceanggihan
kejahatan, yang pada akhirnya
rncngarah kepada internasionalisasi
kegiatan dan tindakan krirninal.
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Bentuk-bentuk kejahatan tersebut
antara
lain
penyelundupan
narkotika, pencucian uang, konipsi,
dan sebagahrya. Sebagai bagian
dari United Nations Office for Drug
Control and Crime Prevention
(UNODCCP), CICP berkolaborasi
dengan Neganx-negara anggota
PBB dalam meinperkuat aturanaturan hukum, memproniosikan
sistem peradilan tindak kriniina]
yang stabil dan aktif dalam
masyarakat pasca konflik, serta
niemerangj ancaman kejahatan
transnasional yang terorganisir.
Fungsi CICP secara khusus adalah
mendampingi
Ncgara-negara
anggota PBB dalam elaborasi,
ratifikasi,
dan
implementasi
instrunien hukuni internasional
seperti UN Convention against
Transnational Organized Crime.
Berpusat di Vienna, Austria,
kerja sama teknis CICP tcrfokus
pada tiga bidang yakni kerja sama
dalam
bidang
anti-korupsi,
perdagangan manusia, dan kontrol
kejahatan
terorganisir. Dalam
bidang
kejahatan terorganisir
sebagai contoh, CICP, dengan
bantuan para ahli dan Pemerintah
Kolombia pada 2006, membuat
sebuah Counter-Kidnap Manual
yang bertujuan rnembantu polisi
serta pcmbuat kebijakan bagamiana
merespon pcnculikan secara efektif.
Manual tersebut rnengidentiflkasi
berbagai
bentuk
penculikan
termasuk yang bermotif pemerasan
dan politik, dan mcmberi saran
kepada Pemerintah bagaimana
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memfonnuiasikan
peraturan
perundang-undangan yang efektif
serta tindakan-tindakan preventif
yang dapat dilakukan. Selain itu,
terdapat pedoinan bagi polisi
penyidik terkait dengan subyeksubyck yang sensitif seperti
negpsiasi, pengawasan, dan pilihan
intervensi.
Selain hat yang disebutkan di
atas, CICP bekerja sania dengan
Wf Interregional Crane and
Justice
Research
Institute
(UNICRI)
untuk
meiakukan
penelitian dan mernpejajari bentukbentuk kejahatan yang barn dan
semaktn berkembang. Salah satu
bentuk keija sama kedua agenst ini
adalab proposal untuk tiga program
global yakni program global
melawan korupsi, program global
melawan perdagangan nianusia,
dan penilaian terhadap kelonipokkelompok kejahatan transnasiona!
yang terorganisir. Selain itu, CICP
mendampiagi
Negara
dalam
mcngembangkan
kemampuan
nasional dalam metigumpuikao,
menganalisa dan menggunakan
data peradilan kriminal melalui
penggunaan teknologi mfonnasi
moderen. Salah satu bentuknya
adalah UN Crime and Justice
Information Network (UNCJIN).
UNCJIN
merupakan
sebuah
database penting yang meniuat
statistik krimina!, publikasi, dan
terkait dengan badan-badan PBB
serta organisasi dan univershas
yang
meiakukan
penetitian
bersangkutan.
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CICP
dalam
melakukan
kegiatannya dipandu oleb the
Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice, yang terdhi
atas 40 Negara Anggola PBB.
Komisi
tersebut
inenawarkan
kcpada Pcmerintah sebuah forum
untuk bertukar infonnasi dan
membuat
mekanisrne
untuk
memerangi kejahatan dalan tingkat
global. Komisi tersebut kemudian
nieinbuat formulas? kebijakan
-inferhasiorial :
- dan
niengkoordinasikan kegiatan dalam
rangka pencegaban kejahatan serta
peradilan
tindak
kriminal.

Impleinentasi kebijakan yang
dibuat oleb Komisi kemudian
menjadi tanggung jawab dari CICP.
CICP sangat berpcran dalam
berbagai kampanye internasional
PBB nielawan tindak kejahatan
antarnegara. Salah saiu kampanye
PBB dikahkan dengan CICP barubaru
ini adalah
kampanye
menentang perdagangan manusia.
Kampanye yang dirilis PBB pada
12 November 2007 di New Delhi
ini dikenal dengan nania UN
Global Initiative to Fight Himan
Trafficking
(GIFT).
(Feifty
Eucharisti, S.H.)

Resolusi Dewan Keamanan 1747
Mengenai Nuklir Iran
www. an. orgfnews/press
www.sinarfiarapan.co.id
www. fempointeraktif.com
www. bbcindonesia.com

Pada 24 Maret 2007, 15
anggota Dewan Keamanan (DK)
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB), termasuk Indonesia scbagai
anggota tidak tetap, ielah secara
bulat
mengcluarkan
sanksi
tambahan dalam Resolusi Dewan
Keamanan PBB No 1747. Resolusi
ini merupakan perluasan sanksi dari
Resolusi 1737 pada 23 Desember
2006 karena Iran tidak juga
menghentikan program pengayapn
nuklirnya. Resolusi ini pun bukan
yang peitama kali diberikan oleb
DK PBB. Resolusi peitama yakni
Resolusi 1696 dikeluarkan pada 31
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Juli 2006 yang memberikan waktu
hingga 31 Agustus 2006 kepada
Iran untuk nienghentikan program
pengayaan
nuklirnya
untuk
sementara waktu. Namun, Iran
tidak mematuhi resolusi tersebut
hingga
akhirnya DK
PBB
rnengeiuarkan Resolusi 1737 yang
mulai rnemberikan sanksi pada
Iran. Resolusi J737 memberikan
jangka waktu 60 hari bagi Iran
uiituk menghentikan pengayaan
nuklirnya.
Hingga 60 hari berlalu, Iran
tetap tidak menghentikan program
nuklimya.
Presiden
Iran
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menyatakan bahwa adalab hak Iran
untuk
dapat
inengeinbangkan
program nuklir untuk kepentingan
darnai sebagainiana ncgara-negara
lain. Sanks? baru pun keniudian
uiberikan bagi Iran rnelaiui
Resolusi DK PBB 1747 yang akan
melarang ekspor senjata dan Iran
dan pembekuan aset individual atau
pcrusahaan yang iedibat dalani
program nutdir Iran.
Dcwan Keamanan FBB merasa
baliwa program protiferssi niMir
Iran dapat mengancam keamanan
dunia.
Oleh
karena
itu,
sebagainiana tugas DK FBB untuk
menjaga perdamaian dunia, DK
FBB mengeluarkan resolusi guna
nielarang Iran rnengcmbangkan
kegiatan nuklirnya dan bersedia
untuk diperiksa oleh International
Atomic Energy Agency (IAEA).
Scbagai negara penandatangan
Nuclear Non-Proliferation Treaty
(NPTX Iran merasa berhak untuk
mengembangan nuklir sepanjang
untuk kepentingan damai.
IAEA
meniang
telah
melakukan
scrangkaian
pemeriksaan terhadap program
nuldir Iran. Board of Governor
IAEA menyatakan bahwa solusi
untuk masalah program nuklir Iran
adalah
dengan
membebaskan
wilayah Timur Tengah dari
keberadaan
senjata
pemusnah
masal. Dengan demikian, Iran pun
diharapkan
untuk
tidak
mengembangkan
program
nuklirnya yang akan niemancing
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ketidakstabilan keamanan di Timur
Tengah dan dunia. Sedangkan pada
22 Februari 2007, Direktur Jenderal
IAEA mengeluarkan laporan yang
antara lain menyatakan bahwa
IAEA belum dapat menarik
kesunpulan tentang sjfat damai dari
nuklir Iran karena !ran belum
menghenukan
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
pengayaan
uranium dan pembangunan reaktor
airberat
Sejak 2005, IAEA memang
telah
berupaya
agar
kasus
pengayaan nuklir Iran ini dibawa
dalam lingkup Dcwan Keamanan
PBB.
Pada 4 Februari 2006,
sebanyak 27 negara niemberikan
suara terhadap resolusi untuk
menyerahkan masalah nuklir Iran
kepada Dewan Keamanan PBB.
Tiga negara diantaranya yakni
Kuba, Syiria, dan Venezuela
menolak
resolusi
tersebut.
Sedangkai) Indonesia, Algeria,
Belarus, Libya dan Afrika Selafan
membenkan suara abstain. Hingga
akhirnya secara resmi kasus nuklir
Iran kemudian di tangani oleh
Dcwan Keamanan PBB melaiui
voting tersebuL
Aksi penyerahan masalah
nuklir Iran kepada DK FBB
merupakan sehuah keganjilan.
Fasalnya pada
April
2006,
pengawas IAEA untuk Iran telah
mengeluarkan laporan resmi bahwa
pengayaan yang dilakukan oleh
Iran hanyalah dalam tingkatan
rendah , yang digunakan untuk
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bahan bakar reaktor tenaga nuklir.
Laporan ini justru sangat sesuai
dengan
pernyataan
Fresiden
Ahrnadinejad bahwa Iran hanya
menggunakan pengayaan nuklirnya
untuk menghasilkan listrik,
Meskipun berisi berbagai
sanksi, Resolusi 1747 mi masih
dapat
dikstegorikan
sebagai
resolusi darnai. Resolusi ini masih
memberikan
peluang
bagi
raasyarakat Internasional dan Jran
untuk dapat bernegosiasi untuk
memecahkan rnasalah program
pengayaan r.uklir Iran. Lebih lanjut,
ditegaskan bahwa Resolusi 1747
niemang lebih bersifat mencari
so lust daniai mclaiui negosiasi dan
bukan ditujukan untuk meiegalkan
opsi mi liter.
Melalui perwakilan Indonesia
dalatn sidang rancangan Resolusi
1747 DK PBB, Rezian Isfaar Jenie,
roenekankan pentingnya untuk
"keep that door open" yang berarti
tetap nienibuka peluang negosiasi
yang komprehensif bagj semua
pihak atas penggunaan daniai
nuklir. Namun, penandatanganan
pcrsetujuan Resolusi 1747 ini
malah banyak menuai kritik di
Indonesia. Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Republik Indonesia
bahkan
meminta
penjelasan
Pfesiden RI secara langsung terfcait
resolusi ini mclalui hak mterpelasi.
Mengenai negosiasi
yang
konstruktif mi pun disambut
Presiden Ahinadinejad dengan
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proaktif. Daiam pidato Majclis
Umum PBB 25 September 2007,
Abinadtnejad
rnenguiigkapkan
inenyatakan bahwa Iran akan selalu
siap untuk meJakukan dialog
dengan semua kalangan. Pidato ini
juga memberikan pernyataan sikap
dan solusi dari pihak Iran yakni
dengan
ruengembalikan
permasalahan pengayaan nuklir
Iran pada IAEA sebagai Icmbaga
^resmi yang' ineihilikl *peran le^l
sebagai pendukung hak-hak negara
anggotanya
dan
memberikan
pengawasan atas aktivitas-aktivitas
pengembangan nuklir.
Ahmadinejad
rnenyatakan,
"Had ini, karena resistensi Bangsa
Iran, masalah nuklir dikcmbaiikan
pada IAEA dan saya secara resrni
mengummnkan bahwa menurut
pendapat saya, isu nuklir Iran
sekarang sudah ditutup dan menjadi
masalah IAEA biasa. "Bagi Iran
adalaii hak setiap negara untuk
rnengembangkan ilmu pengetahuan
dan
tcknologinya
termasuk
mengembangkan nuklir, sehingga
tidak perlu ada monopoli teknologi
nuklir yang sebatas pada negaranegara inaju saja. Belurn ada tandatanda
bagi
Iran
untuk
rnenghentifcan program nuklimya.
Sekalipun Iran sudah rnembuka
jalur negosiasi secara terbuka,
namun
tuntutan
uu^k
menghentikan program nuklir Iran
masih tidak dapat dielakkan.
(Qnrrafa Aynni, S.H.)
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