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Abstrak

Pada tahun 2009, Uni Afrika sepakat untuk mengadopsi sebuah konvensi untuk

memberikan proteksi terhadap IDPs, yakni Konvensi Kampala, yang menjadi

instrumen hukum mengikat (legally binding) pertama bagi perlindungan terhadap

IDPs di tataran regional. Perjanjian ini hadir dengan didasari fakta bahwa kontinen

Afrika merupakan wilayah dengan jumlah IDPs terbesar di dunia. Salah satu negara

yang kemudian menandatangani dan meratifikasi adalah Nigeria, yang dilaksanakan

pada tanggal 17 April 2012. Penelitian ini berangkat dari masalah mengapa Nigeria

meratifikasi Konvensi Kampala namun setelahnya muncul ketidakpatuhan terhadap

aturan-aturan yang ada dalam konvensi tersebut, termasuk salah satunya yakni

menunda domestikasi. Pemerintah pada tahun 2016 pernah berjanji untuk segera

menerjemahkan aturan-aturan yang ada dalam Konvensi Kampala untuk menjadi

hukum nasionalnya, namun hal tersebut belum direalisasikan. Akibatnya, penanganan

IDPs cenderung memuat banyak masalah. Berpatokan pada rasionalisasi, penelitian

ini menggunakan ratification episodes untuk mengetahui motif ekonomi dan politik

Nigeria terhadap ratifikasi Konvensi Kampala. Penelitian ini juga menggunakan

metode penelitian eksplanatif untuk dapat menjelaskan mengapa sebuah negara yang

telah meratifikasi konvensi internasional (legally binding) dapat melakukan hal yang

bertentangan di ranah domestiknya. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan fakta bahwa

adanya peningkatan penerimaan dana bantuan luar negeri serta meningkatnya citra

positif yang diterima oleh Nigeria pasca diratifikasinya Konvensi Kampala.

Kata Kunci: Internally Displaced Persons, Ketidakpatuhan, Noncompliance,

Ratifikasi, Konvensi Kampala, Nigeria, Self-Interest, Rasionalisasi



Terbentuknya Instrumen Hukum Internasional terkait Penanganan IDPs

Sebelum tahun 1990-an, penanganan IDPs sama sekali tidak menjadi agenda

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam The Refugee Convention 1951 dan Protokol

New York 1967 misalnya, tidak sedikitpun disinggung mengenai IDPs. Konvensi

Pengungsi tersebut memberikan definisi tunggal terhadap pengungsi (terdapat dalam

pasal 1), bahwa pengungsi yang dimaksud terbatas pada pengungsi lintas batas

(externally displaced) saja. Sedangkan IDPs berada dalam konteks kedaulatan negara,

sebagai penduduk di daerah konflik yang terpaksa berpindah ke wilayah lain yang

masih berada dalam yurisdiksi negara itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada satupun

badan PBB yang memiliki mandat resmi untuk menangani IDPs, termasuk United

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Meskipun Majelis Umum PBB

telah meresmikan keterlibatan UNHCR dalam melaksanakan operasi khusus dalam

menangani IDPs, UNHCR hanya bisa melakukan proteksi dan pendampingan bagi

para IDPs dalam kondisi formal tertentu atau apabila memenuhi kriteria situasi yang

terdapat dalam Resolusi Majelis Umum 48/116.

Pada tahun 1998, The Guiding Principles on Internal Displacement hadir sebagai

instrumen panduan dalam menangani dan memberikan proteksi terhadap IDPs.

Instrumen ini dirumuskan berdasarkan pinsip-prinsip yang sudah ada di dalam hukum

hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Namun dilihat dari segi bentuk

formalnya, The Guiding Principles on Internal Displacement ini belum bisa

dikategorikan sebagai instrumen yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum

(legally binding). Dalam perkembangannya, instrumen PBB pada tahun 1998 ini telah

disebarluaskan dan mendapat pengakuan dari badan-badan internasional di dalam

PBB maupun di luar PBB, negara-negara maupun aktor non-negara lainnya sebagai

kerangka acuan dalam menangani krisis kemanusiaan yang berkaitan dengan

keberadaan IDPs. Namun, karena sifatnya yang tidak bisa dikatakan mengikat, pun

tidak ada sanksi bagi negara yang mengabaikannya, The Guiding Principles on

Internal Displacement kerap mengakibatkan adanya ambiguitas dan multi persepsi

bagi masing-masing negara, sehingga tidak semua yang ada dalam panduan

diimplementasikan serupa. Konsekuensinya, penyelesaian IDPs seringkali diupayakan

secara ad hoc oleh komunitas internasional.



Uni Afrika kemudian sepakat untuk mengadopsi sebuah konvensi untuk memberikan

proteksi terhadap IDPs, yakni Konvensi Kampala, pada tahun 2009. Konvensi yang

menjadi instrumen hukum mengikat (legally binding) pertama bagi perlindungan

terhadap IDPs di tataran regional. Perjanjian ini hadir dengan didasari fakta bahwa

kontinen Afrika merupakan wilayah dengan jumlah IDPs terbesar di dunia (IDMC

2011). Hingga akhir tahun 2015, ada 12,4 juta warga yang mengalami perpindahan

paksa akibat konflik dan kekerasan yang terjadi di Afrika (IDMC 2016). Nigeria,

sebagai salah satu negara di kontinen Afrika dengan jumlah IDPs akibat konflik dan

kekerasan yang tinggi yakni mencapai 2,1 juta pengungsi internal hingga tahun 2015

(IDMC 2016), meratifikasi Konvensi Kampala pada tanggal 17 April 2012 silam.

Data tersebut menunjukkan bahwa ratifikasi terhadap Konvensi Kampala merupakan

hal yang mendesak bagi pemerintah Nigeria, sebab Nigeria merupakan negara yang

terdampak paling parah. Dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, politik dan lingkungan,

pemicu perpindahan di Nigeria merupakan hal kompleks dan sering tumpang tindih.

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata militan Boko Haram dan operasi

militer terhadap kelompok tersebut telah menyebabkan banyaknya pengungsian

internal, selain itu, bentrokan antar-komunal yang timbul dari ketegangan etnis dan

agama juga secara teratur memaksa orang-orang dari rumah mereka (IDMC 2017).

Nigeria Pasca Ratifikasi: Tidak Terpenuhinya Hak-hak IDPs

IDPs yang merupakan korban konflik dan kekerasan di Nigeria tidak dimukimkan

kembali, sehingga mereka terpaksa tinggal dengan kerabat atau host community,

sedangkan yang lainnya tinggal di kamp-kamp pengungsian yang mayoritas

disediakan oleh organisasi internasional. Menurut laporan, IDPs yang berada di kamp

pengungsian menghadapi berbagai permasalahan seperti makanan yang tidak

konsisten dan buruk, kondisi sanitasi yang tidak layak, dan kurangnya kondisi medis

dan keamanan yang tepat (News Agency Nigeria 2016). O'Neill (2009)

mengungkapkan bahwa berbeda dengan pengungsi eksternal, IDPs tetap berada di

dekat zona konflik dan karenanya lebih rentan terhadap kekerasan. Selain itu, para

pengungsi juga memiliki kebutuhan khusus yang seringkali tidak sama dengan

penduduk lainnya dan menghadapi kerentanan tertentu. Misalnya, mereka

membutuhkan tempat berlindung, mereka juga tidak dapat mengganti atau menerima

identitas atau dokumen resmi lainnya, serta sering menghadapi masalah serius dalam



upaya mendapatkan kembali properti/harta yang ditinggalkan, yang kemudian

menghadapkan mereka pada risiko tambahan. Ini membuat mereka lebih rentan

terhadap situasi konflik baru, dan kondisi inilah yang terjadi pada IDPs di Nigeria.

Tak hanya itu, berdasarkan laporan dari Human Right Watch (2016), beberapa oknum

pejabat pemerintah dan pihak berwenang lainnya di Nigeria telah melakukan

pemerkosaan dan mengeksploitasi perempuan serta anak-anak perempuan yang

terlantar akibat konflik dengan Boko Haram, dengan jumlah 43 kasus di tujuh kamp

pengungsi internal di ibukota Borno. Temuan Human Right Watch ini

didokumentasikan pada akhir Juli 2016, dan langsung mendapat tanggapan dari

Gubernur Borno untuk melakukan investigasi, namun sampai saat ini tindakan

pemerintah belum menghasilkan apapun. Human Right Watch menganggap

pemerintah tidak melindungi perempuan dan anak perempuan terlantar, serta

memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap hak dan layanan dasar, atau

untuk memberi sanksi kepada pelaku, termasuk pemimpin kamp, polisi, dan tentara.

Dalam beberapa kasus, IDPs menghabiskan waktu berbulan-bulan di kamp

penyaringan militer dan setelahnya dipindahkan ke kamp-kamp di Maiduguri yang

tidak layak dari segi fasilitas, selain itu gerakan mereka juga sangat dibatasi (Human

Right Watch 2016). Kamp pengungsi di Nigeria seperti Kuchigoro juga sangat

bergantung pada bantuan Non Governmental Organization (NGO). Permasalahan

lainnya yang dihadapi oleh IDPs di Nigeria adalah ketidakjelasan pemerintah dalam

mengatur mengenai hak-hak IDPs yang berkaitan dengan kepemilikan properti atau

hak atas tanah, sehingga perpindahan paksa IDPs melahirkan persoalan baru secara

ekonomi. IDPs yang berasal dari pedesaan umumnya memiliki keahlian di bidang

pertanian, ketika mereka terpaksa berpindah ke kota akan sulit untuk membangun

mata pencaharian alternatif karena umumnya tidak memiliki keterampilan selain

bertani. Akibatnya mereka akan berpindah ke permukiman informal di pinggiran kota

di mana mereka rentan terhadap penggusuran paksa. Hal ini berujung pada

pengkategorian IDPs sebagai “masyarakat miskin”, bukan sebagai “IDPs”. Hal ini

kemudian kembali menjadi masalah, karena upaya pengumpulan data IDPs berfokus

pada IDPs yang berada di kamp-kamp, sedangkan kebanyakan IDPs justru mencari

perlindungan dengan keluarga atau masyarakat sekitar (IDMC 2014) dan juga



bermukim di pinggiran kota, akibatnya data mengenai jumlah IDPs seringkali

berbeda.

Perencanaan upaya penyelesaian yang tidak jelas dan tidak selaras, serta pembiaran

yang dilakukan oleh pemerintah, tentu menimbulkan solusi yang tidak efektif dan

tidak sesuai. Upaya pemerintah Nigeria untuk merespon perpindahan paksa dan

mengurangi dampak jangka panjangnya terhadap pengungsi serta masyarakat sekitar

cenderung terfragmentasi, tidak terkoordinasi dan tidak memadai (IDMC 2014).

Hak-hak IDPs tidak terpenuhi, bahkan dilanggar, dan ini jelas bertentangan dengan

instrumen hukum internasional, yakni Universal Declaration of Human Rights,

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pun demikian dengan instrumen panduan The

Guiding Principles on Internal Displacement dan juga intrumen hukum mengikat

yakni Konvensi Kampala. Ketika sebuah negara meratifikasi Konvensi Kampala,

secara hukum terikat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan

menyesuaikan pendekatan domestiknya dengan konvensi, yang dapat berimplikasi

pada perubahan budaya politiknya saat ini.

Namun demikian, Nigeria, pasca penandatanganan dan ratifikasi, hingga saat ini

belum mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam Konvensi Kampala ke dalam hukum

nasionalnya. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena rancangan

kebijakan nasional mengenai IDPs tidak hanya dapat mempromosikan solusi

berkelanjutan untuk IDPs, tetapi sekaligus melindungi dan memberikan respon

terhadap krisis kemanusiaan. Sebagai sebuah negara yang menganut dualisme,

perjanjian yang diratifikasi oleh Nigeria harus dimasukkan ke dalam hukum domestik

terlebih dahulu sebelum dapat diakui sebagai yang mengikat dalam lingkup domestik.

Menurut konstitusi Nigeria, perjanjian internasional hanya menjadi bagian dari hukum

Nigeria atas tindakan domestikasi oleh Majelis Nasional, dan meskipun parlemen

mengetahui ratifikasi Konvensi Kampala tentang IDPs, konstitusi Nigeria tidak

memberikan wewenang Majelis Nasional untuk menginisiasi atau memprakarsai

hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian.



Rasionalisasi Ekonomi: Keuntungan Mendapatkan Dana Bantuan Kemanusiaan

Luar Negeri

Tindakan atas dasar pertimbangan ekonomi rasional merupakan setiap tindakan yang

dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan secara

ekonomi. Dalam kaitannya dengan perjanjian internasional, perilaku negara yang

bertindak dengan contoh yakni bernegosiasi, atau bahkan mengikatkan diri pada

perjanjian internasional dilakukan atas dasar kalkulasi untung dan rugi. Seperti yang

telah dipaparkan sebelumnya, pilihan dan tindakan yang diambil oleh aktor tidak

hanya harus optimal, tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang ada dengan

sebaik-baiknya dan mengetahui konsekuensi/efek dari pilihannya. Artinya, tindakan

aktor dipilih agar mendapatkan utilitas atau benefit/keuntungan terbesar dari

pilihan-pilihan lainnya. Lalu, bagaimana hubungan antara perjanjian internasional

dengan benefit/keuntungan?

Hubungan antara perjanjian luar negeri dengan benefit/keuntungan yang didapatkan

negara setelah mengikatkan diri pada perjanjian internasional tampaknya selalu ada

dalam diskursus politik internasional. Keuntungan negara secara nyata bisa saja

berupa bantuan luar negeri, perdagangan/trade, dan investasi, sedangkan keuntungan

yang tidak berwujud bisa saja berupa pujian, penerimaan, dan legitimasi. Hathaway

(2002), dalam penelitiannya memaparkan bahwa negara meratifikasi perjanjian

sebagai bentuk dukungan tanpa biaya terhadap prinsip-prinsip yang terkandung di

dalamnya. Hathaway (2002) menambahkan bahwa "rewards for positions rather than

for effects" karena kesepakatan/perjanjian mengenai hak asasi manusia seringkali

tidak dipantau secara efektif, "manfaat yang diperoleh negara dari tindakannya

bergabung dalam perjanjian akan dinikmati terlepas dari apakah mereka benar-benar

mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Pernyataan ini senada

dengan Guzman, yang menyatakan bahwa hukum internasional mencerminkan

kesepakatan negara-negara yang tertarik untuk memaksimalkan utilitas individual

mereka, lebih jauh lagi, dia berpendapat bahwa negara "hanya akan melibatkan diri

dalam kesepakatan/perjanjian" jika melakukannya membuat mereka menjadi "lebih

baik/untung" (Guzzman 2007). Hathaway kemudian menggambarkan bagaimana

ratifikasi dimotivasi oleh keinginan untuk menerima quid pro quos. Sederhananya,

negara yang bergabung dalam perjanjian seperti Convention Against Torture (CAT)



tidak untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik, namun dengan berbuat demikian,

mereka mungkin berharap bisa menarik lebih banyak investasi asing, bantuan luar

negeri, dan manfaat nyata lainnya.

Dalam beberapa catatan, pemerintah mencari imbalan yang sangat besar seperti

bayaran ketika mereka berkomitmen pada standar hak asasi manusia internasional

(Hathaway 2004). Boockman (2001) misalnya, dalam penelitiannya menegaskan

bahwa bantuan internasional bisa saja mempengaruhi keputusan untuk meratifikasi

konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO). Lalu, bagaimana cara membuktikan

adanya insentif ketika sebuah negara mengikatkan diri dalam perjanjian internasional?

Simmons mengemukakan bahwa cara untuk membuktikan adanya

insentif/keuntungan/benefit, dapat menggunakan metode ratification episodes.

Ratification episodes merupakan lini waktu seputar ratifikasi perjanjian sebagai unit

analisis, dengan membandingkan jumlah insentif sebelum meratifikasi, dan setelah

meratifikasi. Insentif yang dapat diteliti bisa saja merupakan dana bantuan luar negeri,

perdagangan/trade, maupun keuntungan dari investasi asing.

Penelitian ini menggunakan dana bantuan kemanusiaan luar negeri sebagai faktor

rasional karena sangat erat kaitannya dengan Konvensi Kampala yang memuat

mengenai proteksi dan bantuan terhadap IDPs, yang termasuk dalam konflik sosial

atau bencana kemanusiaan. Mengapa bantuan kemanusiaan? Perlu diketahui bahwa

bantuan kemanusiaan tidak hanya berupa bantuan jangka pendek tetapi seringkali

dioperasionalisasikan bersamaan dengan dana development aid. Bantuan kemanusiaan

luar negeri sendiri didefinisikan sebagai bantuan dan tindakan yang dirancang untuk

menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan mempertahankan dan melindungi

martabat manusia selama dan setelah keadaan darurat (Boockman 2001).

Karakteristik yang menandainya dari bentuk bantuan asing dan bantuan pembangunan

lainnya adalah: hal ini dimaksudkan untuk diatur oleh prinsip-prinsip kemanusiaan,

netralitas, ketidakberpihakan dan independensi; dan seringkali bersifat jangka pendek

dan menyediakan kegiatan segera setelah terjadinya bencana. Dalam prakteknya,

seringkali sulit untuk mengatakan di mana 'selama dan segera setelah keadaan darurat'

berakhir dan jenis bantuan lainnya dimulai, terutama dalam situasi kerentanan yang

berkepanjangan.



Penelitian ini menggunakan lini waktu yakni tiga tahun sebelum Nigeria meratifikasi

Konvensi Kampala dan tiga tahun setelah Nigeria meratifikasi Konvensi Kampala.

Alasan mengapa penulis memilih lini waktu masing-masing tiga tahun sebelum dan

sesudah adalah atas dasar pertimbangan bahwa salah satu kemunculan akar

permasalahan IDPs di Nigeria, yakni Boko Haram, mulai melancarkan serangan

terhadap warga sipil maupun militer dengan eskalasi konflik yang tinggi pada tahun

2009, yakni tepat tiga tahun sebelum Nigeria meratifikasi Konvensi Kampala.

Sedangkan lini waktu tiga tahun setelah Nigeria meratifikasi Konvensi Kampala,

yakni tahun 2013 hingga 2015 dipilih karena intensitas serangan Boko Haram masih

belum menurun drastis.

Di tahun 2009, Nigeria mendapatkan dana bantuan luar negeri sebesar 1,659 juta

dollar AS (Global Humanitarian Assistance Report 2011), namun tidak ada perincian

mengenai penggunaan dana tersebut, diperuntukkan bagi krisis IDPs atau krisis

kemanusiaan secara umum. Pada tahun 2010, pemerintah Nigeria mendapatkan dana

bantuan kemanusiaan sebesar 8 juta dollar AS yang diterima dari PBB, namun sama

halnya seperti tahun 2009, tidak ada data pasti mengenai berapa alokasi dana untuk

IDPs. Di tahun yang sama, Dubai Charity Association memberikan bantuan sebesar

761.400 dirham atau setara dengan 207.285 dollar AS yang diarahkan pada

proyek-proyek amal, dengan sisanya ditujukan terhadap program pembangunan di

Afrika (UAE Office for the Coordination of Foreign Aid 2011). Tak hanya itu, Uni

Emirat Arab juga menyalurkan bantuan sebesar 430.220 dollar AS yang mayoritas

didistribusikan di sektor bantuan komoditas dan bantuan program umum (UAE Office

for the Coordination of Foreign Aid 2011). Sedangkan di tahun 2011, ada 82.000

dollar AS yang diterima pemerintah Nigeria dari Qatar Charity di sektor proteksi,

304.588 dollar AS dari United Kingdom untuk menangani krisis kemanusiaan, dan

10.109.466 dollar AS total keseluruhan untuk menangani masalah krisis kemanusiaan,

kesehatan (meningitis dan malnutrisi).

Pada tahun 2012, Nigeria menerima dana kemanusiaan pada tahun yang berkisar 15,6

juta dollar AS (termasuk dana bantuan 5 juta dollar AS yang diberikan oleh Central

Emergency Response Fund (CERF), dengan 66 persennya atau 3,3 juta dollar AS

dialokasikan sebagai respon terhadap krisis IDPs) (Stirk dan Spencer 2015).

Sedangkan di tahun 2013, dana kemanusiaan yang masuk berkisar 28,7 juta dollar AS.



Pasca diratifikasinya Konvensi Kampala, Nigeria mendapatkan bantuan dana yang

terus meningkat setiap tahunnya (lihat grafik 2.1). Pada tahun 2014, Nigeria

menerima dana kemanusiaan sebesar 44,3 juta dollar AS, meningkat tajam dari dana

kemanusiaan pada tahun 2012 yang berkisar 15,6 juta dollar AS, dan tahun 2013 yang

berkisar 28,7 juta dollar AS.

Pada tahun 2015, sebanyak enam donor yang terdiri dari Jepang, institusi Uni Eropa,

Jerman, Swedia, Swiss dan Denmark telah memberikan kontribusi gabungan sebesar

11,5 juta dollar AS (Stirk dan Spencer 2015) ditambah dengan dana bantuan

kemanusiaan dari USAID memberikan donor sebesar 63,8 juta dollar AS per tanggal

21 Agustus, untuk krisis kemanusiaan di Nigeria yang kemudian dialokasikan bagi

penanganan krisis IDPs, korban serangan Boko Haram, korban kerentanan pangan,

anak-anak dengan gizi buruk, dan wanita hamil menyusui. Jumlah ini belum termasuk

dana yang diberikan oleh NGO, sektor privat, dan lainnya. Dilansir dari Deveopment

Initatiatives, pada tahun 2015 The UN-coordinated 2015 Strategic Response Plan

(SRP) for Nigeria sempat meminta 100,3 juta dollar AS dari para donor untuk

menanggapi krisis IDPs yang terjadi di Nigeria. Namun permintaan tersebut per

tanggal 8 April 2015 hanya didanai 10 persen yakni sebesar 10,3 juta dollar AS

(Development Initiatives, 2015).

Data-data tersebut memang cenderung bias karena tidak semuanya membeberkan

secara rinci alokasi dana untuk IDPs, namun apabila melihat krisis IDPs di Nigeria

yang bahkan menarik perhatian internasional maka kemungkinan besar alokasi dana

bantuan kemanusiaan memang memberikan jatah yang besar terhadap IDPs akibat

konflik dan kekerasan. Data-data yang telah dipaparkan tersebut juga menunjukkan

bahwa dalam pertimbangan rasional secara ekonomi, meratifikasi Konvensi Kampala

secara materil memberikan keuntungan yakni bantuan dana kemanusiaan yang terus

meningkat setiap tahunnya, hal ini bisa dibandingkan dengan pilihan untuk tidak

meratifikasi yang berkemungkinan besar mendapatkan dana bantuan luar negeri lebih

sedikit. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa selagi

Pemerintah melakukan upaya untuk mengembalikan IDPs ke komunitas mereka,

Pemerintah juga akan menghargai kontribusi dari perusahaan, individu dan organisasi

bisnis untuk menyediakan intervensi kemanusiaan, terutama berupa aspek penyediaan



makanan, pendidikan dan kesehatan, kepada orang-orang yang terkena dampak saat

mereka masih berada di kamp pengungsi.

Rasionalisasi Politik: Citra Diri Nigeria

Tak jauh berbeda dari faktor pertimbangan rasional secara ekonomi, faktor

pertimbangan secara politik juga merupakan pilihan atau tindakan yang diambil oleh

aktor untuk memaksimalkan keuntungannya di ranah politik. Beberapa literatur

memaparkan bahwa pendekatan faktor pertimbangan rasional dapat mengakomodasi

politik secara lebih baik. Lebih jauh, rational choice theory dalam analisis politik

melihat berdasarkan asumsi-asumsi. Dalam kaitannya dengan Nigeria, memilih untuk

meratifikasi Konvensi Kampala dapat dikarenakan oleh suatu perhitungan atau

kalkulasi yang menunjukkan bahwa pilihan-pilihan lain mungkin tidak dapat

berfungsi atau tidak menguntungkan. Pilihan untuk meratifikasi Konvensi Kampala

bisa jadi karena Nigeria berusaha mendapatkan legitimasi, dengan mengingat bahwa

ada tekanan domestik dan eksternal untuk menanggapi krisis IDPs akibat konflik dan

kekerasan secara serius.

Legitimasi seringkali didefinisikan dalam ilmu politik dan sosiologi sebagai

keyakinan bahwa sebuah peraturan, institusi, atau pemimpin memiliki hak untuk

memerintah. Teori sosiologi juga cenderung menekankan fungsi legitimasi kolektif

dari kesepakatan hukum internasional, terutama di bidang hak asasi manusia (Risse

Sikkink 1999). Menurut sebuah studi klasik mengenai norma hak asasi manusia

internasional, "Hukum internasional dan organisasi internasional masih menjadi

‘kendaraan’ utama dalam menyatakan norma masyarakat dan untuk legitimasi

kolektif". Dalam hal ini, pemerintah ‘disosialisasikan’ untuk peduli dengan apa yang

dipikirkan negara lain tentang mereka. Guzman mengatakan bahwa negara menilai

reputasi mereka sebagai konformer dengan perjanjian internasional karena

karakterisasi tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa negara-negara lain akan

bersedia bekerja sama dengan mereka di masa depan (Guzman 2007).

Hukum internasional memainkan peran sentral dalam proses ini. mengacu pada

ratifikasi perjanjian hak asasi manusia sebagai "unit tindakan yang disosialisasikan

secara sosial," yang memiliki arti luas bahwa karena nilai yang diberikan kepadanya

dari komunitas internasional negara-negara. Nilai yang diterima oleh masyarakat



internasional atas kesepakatan ini, pada gilirannya, merupakan tekanan ‘halus’ untuk

meratifikasi. Ini merupakan penilaian tentang keabsahan sebuah hierarki antara

peraturan atau penguasa dan subjeknya, serta tentang kewajiban terhadap peraturan

atau penguasa. Bila dibagi oleh banyak individu, legitimasi menghasilkan efek

kolektif yang khas di masyarakat, termasuk membuat tatanan sosial kolektif lebih

efisien, lebih konsensual, dan mungkin lebih adil. Legitimasi merupakan proses

dimana aktor berusaha menciptakan penerimaan kekuasaan untuk sebuah peraturan

atau menjadi penguasa. Dimana legitimasi sebagai kepercayaan adalah kualitas

subjektif dan individualistik, legitimasi adalah proses yang secara inheren bersifat

sosial dan politik. Aktor dan institusi terus berupaya melegitimasi kekuatan mereka,

dan sering dilakukan dengan membenarkan adanya kekuasaan mereka dalam hal

prinsip normatif penting masyarakat.

Lebih jauh, Tom Tyler (2001), mengemukakan bahwa "akar legitimasi terletak pada

penilaian orang terhadap keadilan dari prosedur pengambilan keputusan yang

digunakan oleh pihak berwenang dan institusi". Lebih dari sekadar substansi

keputusan atau hasil yang dihasilkan oleh institusi tersebut, Tyler mengatakan bahwa

ini adalah prosedur pembuatan keputusan yang menghasilkan legitimasi. Pendekatan

legitimasi ini membuka kemungkinan bahwa orang masih dapat melihat institusi sah

yang memutuskan untuk menolak kepentingan mereka selama proses tersebut dilihat

pada dasarnya adil (atau legal, atau benar). Pendekatan prosedural menemukan

banyak dukungan dalam data opini publik mengenai sikap masyarakat terhadap

institusi pemerintahan (Tyler 1990). Namun, hal ini kemudian menimbulkan

pertanyaan tentang bagaimana orang mendapatkan kepercayaan tentang apa yang

dianggap 'adil pada dasarnya' (atau legal, atau benar).

Mekanisme yang kemudian dapat dilakukan untuk mengukur benefit/keuntungan yang

yang bukan merupakan materil, seperti legitimasi, dapat dilakukan dengan cara

mengumpulkan dan menganalisa pujian dan kritik terhadap Nigeria dengan

menggunakan teks seperti berita maupun konferensi pers. Namun berbeda dari

keuntungan yang bersifat materil, intangible rewards seperti legitimasi memiliki lini

waktu yang singkat (Boockman 2001), hal ini bisa dilihat dari data 6 bulan sebelum

meratifikasi Konvensi Kampala dan 6 bulan sesudah diratifikasinya Konvensi

Kampala oleh Nigeria. Data dikumpulkan dengan melihat media-media massa atau



ulasan yang bisa diakses melalui dunia maya, dengan memprioritaskan tulisan teratas

(paling banyak dilihat) dan dengan menggunakan kata kunci: Nigeria, Kampala

Convention, ratify, IDPs. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan kemudian

memeriksa: (1) adanya pujian eksplisit, dan (2) bahasa positif versus bahasa

negatif/tekanan.

Data 6 bulan sebelum diratifikasinya Konvensi Kampala, yakni selama bulan Oktober

2011 hingga Maret 2012 menunjukkan bahwa dalam 10 teks berita, artikel, ulasan,

maupun rilis pers yang bersumber dari NGO/INGO, 2 di antaranya memberikan

respon positif terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Nigeria

dalam menangani IDPs, yakni: (1) Manzo Ezekiel, Internally Displaced Persons in

Nigeria and Matters Arising; (2) Alexamade/Vanguard, Internally Displaced Persons:

Matters Arising. Sedangkan 8 teks berita, artikel, ulasan, maupun rilis pers

mendorong pemerintah Nigeria untuk segera melakukan penanganan secara tepat

serta meratifikasi Konvensi Kampala, yakni: (1) 1. Forced Migration Review, Nigeria

needs to take responsibility for its IDPs; (2) Elizabeth Ferris dan Chareen Stark,

Internal Displacement in West Africa: A Snapshot; (3) The Civil Society Legislative

Advocacy Centre (CISLAC), Communiqué Issued Multi Stakeholders’ Conference on

IDP Protection in Nigeria and the African Union Convention on the protection and

Assistance of IDPs; (4) Pastor Dr. James M. Wuye/Imam Dr. Muhammad N. Ashafa,

Nigeria under siege – an appeal to the global community; (5) UNHCR, New Issues in

Refugee Research; (6) Elizabeth Ferris, Erin Mooney, dan Chareen Stark, Assessing

National Approaches to Internal Displacement: Findings from 15 Countries; (7)

Amnesty USA, Nigeria Human Rights: Forced Evictions; dan (8) The African Centre

for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS), Report of the NGOs Forum

Preceding the 50th Ordinary Session of the African Commission on Human and

Peoples’ Rights.

Sedangkan data 6 bulan setelah diratifikasinya Konvensi Kampala, yakni selama

bulan Mei hingga Oktober 2012 memunculkan hasil bahwa dalam 10 teks berita,

artikel, ulasan maupun rilis pers dari NGO/INGO, 10 keseluruhannya memberikan

apresiasi terhadap keputusan pemerintah Nigeria yang meratifikasi Konvensi

Kampala dan agar segera melaksanakan kewajiban yang tertera dalam konvensi

tersebut, yakni: (1) Accord, Between Reactive and Proactive Interventionism, (2)



Mehari Taddele Maru, The First Ten Years of AU and Its Performance in Peace and

Security, (3) Elizabeth Ferris, Internal Displacement in Africa: An Overview of

Trends and Opportunities, (4) Mike Asplet dan Megan Bradley, What Does the

Kampala Convention on Internal Displacement in Africa Mean for Housing, Land and

Property Restitution? (5) Mike Asplet dan Megan Bradley, Strengthened Protection

for Internally Displaced Persons in Africa: The Kampala Convention Comes Into

Force, (6) The Guardian, African Convention on Internally Displaced Persons Comes

Into Force, (7) Khadija Patel, Internally Displaced People: An African Solution to a

Huge African Problem, (8) What the Kampala Convention means – concretely- for

human rights in Africa and in the world, (9) J.L. Pol'y dan Globalization 19, From

Voluntary Principles to Binding Precedent: The African Union Convention for the

Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa Comes into Force,

(10) Roland Adjovi, Africa: Understanding the African Charter on Human and

Peoples' Rights.

Kesimpulan

Keputusan untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang memiliki

keterkaitan dengan hak asasi manusia mendapat imbalan berupa tangible reward

maupun intangibel reward. Sepperti yang diemukakan oleh Hathaway bahwa

keuntungan negara secara nyata bisa saja berupa bantuan luar negeri,

perdagangan/trade, dan investasi, sedangkan keuntungan yang tidak berwujud bisa

saja berupa pujian, penerimaan, dan legitimasi, sehingga negara meratifikasi

perjanjian sebagai bentuk dukungan tanpa biaya terhadap prinsip-prinsip yang

terkandung di dalamnya. Dalam kalkulasi untung dan rugi dari perspektif rational

choice, tindakan Nigeria untuk meratifikasi Konvensi Kampala terbukti lebih

menguntungkan secara ekonomi dibandingkan ketika Nigeria belum melakukan

ratifikasi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bantuan kemanusiaan luar negeri

yang diterima oleh Nigeria dibandingkan dengan sebelum Nigeria meratifikasi

Konvensi Kampala. Dalam jangka waktu tahun 2012 hingga 2015 misalnya, jumlah

bantuan kemanusiaan luar negeri yang diterima pemerintah Nigeria terus meningkat

dengan jumlah pendonor yang semakin banyak dan beragam.

Di sisi lain, keputusan Nigeria dalam meratifikasi Konvensi Kampala juga berimbas

pada keuntungan dalam mendapatkan legitimasi, dalam hal ini, citra yang baik. Teori



sosiologis cenderung menekankan fungsi legitimasi kolektif dari perjanjian hukum

internasional, khususnya di bidang hak asasi manusia. Menurut sebuah studi klasik

tentang norma-norma hak asasi manusia internasional, "Hukum internasional dan

organisasi internasional masih merupakan kendaraan utama untuk menyatakan

norma-norma masyarakat dan untuk legitimasi kolektif.” Artinya,, hukum

internasional memiliki peran yang cukup besar dalam mensosialisasikan citra diri

sebuah negara. Dalam konteks makro global, ratifikasi perjanjian adalah bagian dari

proses difusi di mana pemerintahan sebuah negara berusaha untuk menampilkan diri

kepada komunitas internasional yang lebih luas, dan untuk warga negara mereka

sendiri, sebagai aktor yang mengafirmasi hak-hak dasar individu (Nielsen dan

Simmons 2014). Hasil dari pengamatan dan analisa terhadap sumber-sumber sekunder

menunjukkan bahwa citra positif sempat muncul pada enam bulan setelah ratifikasi

yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria terhadap Konvensi Kampala. Meski

demikian, citra tersebut tidak berlangsung lama karena Nigeria dianggap tidak

memiliki political will yang serius untuk menerjemahkan Konvensi Kampala ke

dalam hukum nasionalnya.
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