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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Perbedaan utama hukum internasional dan hukum nasional adalah pada 

hukum nasional ada kekuasaan/organ yang berwenang memaksa hukum dan 

memberi sanksi kalau terjadi pelanggaran (polisi, jaksa, pengadilan) sedangkan 

pada hukum internasional tidak ada badan-badan seperti legislatif, eksekutif dan 

yudikatif sebagaimana halnya dalam hukum nasional. Meskipun terdapat Majelis 

Umum PBB yang sering berlaku sebagai badan “legislatif”, ia tidak dapat 

dianalogikan sebagai parlemen demikian juga Internasional Court of Justice (ICJ), 

tidak dapat dianalogikan sebagai lembaga yudikatif, karena ia hanya menangani 

kasus yang diserahkan oleh negara melalui kesepakatan, yang tertuang dalam 

compromis, pernyataan para pihak yang bersengketa untuk mengakui kompetensi 

dari ICJ.
1
 

Pada hakekatnya masyarakat internasional berada dalam kondisi yang 

menurut disiplin ilmu hubungan internasional disebut sebagai “anarchy”. 

Terminologi ini merujuk pada keadaan dan struktur masyarakat internasional yang 

tidak mengenal satu kekuasaan supranasional yang terpusat. Sebagai 

konsekuensinya, negara-negara pada dasarnya harus mengandalkan prinsip “self-
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help” di dalam merespon ancaman terhadap kepentingannya dan mempertahankan 

eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat internasional. Persepsi negara-negara 

tentang apa yang dianggap sebagai “ancaman terhadap kepentingan” tentu saja 

berbeda-beda. Spektrum tanggapan negara-negara terhadap apa yang dipersepsikan 

sebagai “ancaman” pun bisa sangat luas dan bervariasi. Kondisi yang dipersepsikan 

sebagai ancaman yang subtle barangkali akan ditanggapi dengan mekanisme yang 

lunak, namun ancaman yang eksplisit bisa jadi juga akan ditanggapi dengan 

mekanisme survival yang mungkin akan melibatkan kekerasan bersenjata (armed 

force).
2
 

Selain sebagai mekanisme untuk bertahan (survive), kekuatan bersejata juga 

dipergunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik luar negerinya untuk 

mencapai tujuan/kepentingan masing-masing negara. 

Penggunaan kekuatan bersenjata sebagai alat suatu negara untuk 

mewujudkan kepentingannya dapat kita lihat pada peristiwa invasi Irak ke Kuwait 

(1990) untuk merebut minyak, perang Inggris dan Argentina memperebutkan pulau 

Falkland (1981), invasi Amerika ke Afghanistan dengan alasan memberantas 

terorisme (2001), dan intervensi NATO ke Lybia dengan alasan demokrasi dan 

kemanusiaan (2011). 
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Masyarakat internasional memerlukan aturan yang tegas  tentang kapan dan 

dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan 

terhadap negara lainnya. Aturan ini diperlukan supaya negara-negara memiliki 

pedoman yang jelas ketika mereka dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan 

kekerasan di dalam kondisi krusial yang mungkin membahayakan eksistensi 

mereka.  

Salah satu peristiwa yang memunculkan kontroversi tentang keabsahan 

penggunaan kekerasan terhadap suatu negara adalah kasus Libya (2011). NATO 

berargumen bahwa intervensinya dibenarkan karena didasarkan pada alasan 

demokrasi dan kemanusiaan (Humanitarian Intervention), sementara Libya tegas 

menanggap bahwa intervensi itu melanggar Hukum Internasional. Atas dasar 

kontroversi itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, 

“Keabsahan Penggunaan Kekerasan oleh NATO terhadap Libya menurut 

Hukum Internasional”. 

 

   B.Latar Belakang Masalah 

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang 

untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang 

terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, 

benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain 
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dan yang meliputi juga kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya 

lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan 

mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-

individu dan kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-

individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan 

badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.
3
 

Meskipun kini hampir tidak ada keraguan mengenai sifatnya sebagai hukum, 

hukum internasional pada dasarnya tetap dipahami sebagai sistem hukum yang 

berbeda dari sistem hukum domestik. Perbedaan di antara kedua sistem hukum itu 

terutama terletak pada ketiadaan satu kewenangan sentral yang bersifat 

supranasional di dalam sistem hukum internasional. Hal ini berbeda dari sistem 

hukum nasional negara-negara yang memiliki kewenangan yang tak diragukan 

(unchallanged authority) untuk memaksakan aturan hukum atas subjek-subjeknya.
4
 

Dalam stuktur semacam ini, negara-negara tidak dapat mengandalkan pihak 

manapun untuk melakukan pencegahan ketika mereka menghadapi ancaman dari 

negara lain. Sebagai konsekuensinya, hukum internasional secara tegas mengakui 

hak setiap negara untuk melakukan pembelaan diri (self-defense) untuk menghadapi 

ancaman dari negara lain. Selain mengakui self- defense sebagai hak setiap negara, 

hukum internasional juga memiliki norma-norma tentang kapan dan dalam keadaan 
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bagaimana penggunaan kekerasan (the use of force),-- termasuk di dalamnya 

penggunaan kekerasan yang disebut sebagai “perang”--, dapat dilakukan oleh suatu 

negara dalam hubungannya dengan negara lain.
5
 

Secara tradisional, hukum internasional dengan dipengaruhi oleh dikotomi 

antara just war dan unjust war telah mengidentifikasi self-defence (pembelaan diri) 

sebagai konsep sentral bagi just war dan act of agression (agresi) sebagai konsep 

sentral bagi unjust war. Namun, di samping penggunaan kekerasan yang memiliki 

karakter dan tradisional self-defense dan agresi, ternyata tercatat pula praktik 

penggunaan kekerasan di luar kedua kategori tersebut.
6
Salah satu praktik 

penggunaan kekerasan yang kontroversial adalah tindakan yang disebut sebagai 

humanitarian intervention seperti yang pernah terjadi dalam kasus Yugoslavia 

(Kosovo) pada tahun 1999 dan yang terjadi di Libya pada saat tahun 2011. 

Di satu sisi, kata “intervention” di dalam istilah “humanitarian 

intervention” mengandung konotasi negatif. Tindakan mencampuri urusan negara 

lain pada prinsipnya merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum internasional 

yang masih sangat mengandalkan konsep kedaulatan negara (state sovereignty) dan 

kesamaan kedudukan (equality). Dengan demikian, secara prima facie segala jenis 

intervensi adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Namun, 

di sisi lain, kata “humanitarian” di dalam istilah “humanitarian intervention” juga 
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memunculkan pendapat bahwa tujuan humanitarian intervention sedemikian mulia 

(dan sejalan dengan misi umum PBB) sehingga berdasarkan prinsip “the ends 

justify the means” ia dapat dibenarkan.
7
 

Persoalan penggunaan kekerasan merupakan isu yang paling kontroversial 

dalam hukum internasional. Pada prinsipnya PBB tidak menghendaki penggunaan 

kekerasan dalam hubungan antar negara. Namun Pasal 51 Piagam PBB 

memungkinkan  penggunaan kekerasan dalam hal bela diri atau the right to self 

defence. Pengertian “bela-diri” pada saat ini telah meliputi konsep pre-emptive 

strike sebagaimana yang diklaim oleh Amerika Serikat dalam perang melawan 

teror. Namun, prinsip pre-emptive strike telah menimbulkan kontroversi yang amat 

politis. Sebab, prinsip tersebut menyimpang dari pengertian tradisional bela-diri. 

Kontroversi yang dihasilkannya adalah apakah pelarangan penggunaan kekerasan 

hanya meliputi hubungan antar negara ataukah meliputi persoalan dalam negeri.
8
 

Pelarangan penggunaan kekerasan oleh piagam PBB tidak bisa dilepaskan 

dari konteks kelahiran PBB itu sendiri. PBB lahir sebagai reaksi yang diakibatkan 

oleh kekejaman Perang Dunia II. Sebagaimana telah dinyatakan, bahwa 

pengadopsian Piagam PBB merupakan sebuah bentuk tindakan yang ditujukan bagi 

pelarangan peperangan. Tapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam hukum 

internasional tidak terdapat suatu lembaga yang secara jelas memiliki monopoli atas 
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penggunaan kekerasan sebagaimana halnya dalam hukum nasional. Oleh karena itu, 

dalam hukum internasional lebih ditunjukan pada minimalisasi penggunaan 

kekerasan dan pengaturan yang pada gilirannya pendasaran ditempatkan pada 

persetujuan (consent), kesepakatan (consensus), timbal balik (reciprocity), dan 

itikad baik (good faith).
9
 

Bilamana diperhatikan pada Piagam PBB Bab VII, maka Dewan Keamanan 

merupakan Organ PBB yang paling terkait dengan urusan perdamaian dan 

keamanan internasional. Dalam Bab VII, Dewan Keamanan mendapatkan 

kewenangan untuk bertindak atas nama semua negara, untuk menggunakan 

kekerasan terhadap negara-negara pelanggar.
10

 

Disamping itu, Dewan Keamanan memiliki hak untuk mendapatkan laporan 

dari negara-negara yang telah menggunakan kekerasan sebagai bentuk dari self- 

defence-nya. Peran utama yang dimiliki Dewan Keamanan dalam kaitannya dengan 

penggunaan kekerasan dapat dikarenakan invasi Irak.
11

 

Maksud utama dari Piagam adalah dalam hal pengontrolan kekerasan 

diberikan kepada PBB yang kemudian memeberikan kewenangan kepada Dewan 

Keamanan untuk mengambil tindakan atas tindakan-tindakan yang menurutnya 

dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Akan tetapi, praktek 

maksud utama dari Piagam tersebut telah diperbaiki. Praktek yang dimaksud dapat 
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ditemukan pada masa Perang Dingin dimana hak veto yang dimiliki kelima anggota 

tetap telah mengakibatkan impotensi Dewan. Menurut Pasal 39 Piagam, Dewan 

memiliki kewenangan untuk menentukan apakah terdapat ancaman, pelanggaran 

terhadap perdamaian atau adanya tindakan agresi dan kemudian memberikan 

rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan diambil dengan 

memperhatikan Pasal 41 dan 42, untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan 

internasional.
12

 

Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan pada masa pasca Perang Dingin yang 

terkait dengan persoalan invasi Irak terhadap Kuwait memberikan legitimasi bagi 

semua negara anggota menggunakan “all necessary means to secure the withdrawal 

of Iraqi troops and to restore international peace and security”. Adapun maksud 

dengan “all necessary means” dipahami meliputi pula penggunaan kekerasan. 

Permulaan Operasi Badai Gurun dipandang sebagai sebuah era baru bagi Dewan. 

Setelah peristiwa ini Dewan makin sering menggunakan kewenangannya 

berdasarkan Bab VII untuk menggunakan kekerasan.
13

 

Paling menarik di antara semua itu adalah penggunaan kekerasan yang 

dilegitimasi oleh Dewan Keamanan tidak dalam kaitannya dengan persoalan agresi, 

tapi lebih ditujukan pada persoalan-persoalan yang bersifat internal, dan dalam 

fakta negara-negara yang tidak mau menerima seringkali mendapatkan gencatan 
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senjata yang diprakarsai oleh PBB. Sedangkan yang lainnya mengamankan 

pengiriman bantuan kemanusiaan di Yugoslavia; untuk melindungi safe haven dan 

menegakkan wilayah no-fly di Bosnia; untuk mengembalikan demokrasi; untuk 

melindungi kamp pengungsi di Rwanda yang sekaligus juga menerapkan sanksi 

ekonomi sesuai pasal 41.
14

 

Dari beberapa kasus yang terjadi di atas, penulis tertarik menulis tentang 

persoalan hukum yang berlatarbelakang konflik di Libya antara pemerintah Libya 

dan oposisi dalam upaya mereka menggulingkan pemerintahan Muammar al-

Qaddafi. Konflik yang terjadi di Libya merupakan salah satu efek dari pergolakan 

besar di Tunisia dan juga Mesir. Konflik dipicu oleh kediktatoran dari presiden 

Libya Muammar al-Qaddafi yang tidak mau menerima aspirasi dari masyarakat 

yang mendapat dukungan dari oposisi.Warga Libya pun harus hidup dalam 

ketakutan dan tekanan dari militer pendukung Muammar al-Qaddafi, dan Qaddafi 

pun terus terang tidak mau turun dari jabatannya. 

Konflik bermula ketika pihak oposisi dan masyarakat Libya yang meminta 

Qaddafi turun dari kekuasaan yang telah dijabat selama lebih dari 40 

tahun.Tuntutan itu ditanggapi negatif oleh Presiden Libya  dan tindakan represif 

segera dilancarkan oleh Qaddafi dan tentaranya. Kemudian militer pun segera 

menerima perintah dari Qaddafi dan mulai memerangi para oposisi yang dianggap 

sebagai pemberontak. Tak tanggung-tanggung, dari perang antara kedua kubu 
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masyarakat kecillah yang paling banyak menjadi korban. Ribuan orang tewas dan 

puluhan ribu lainnya hidup dalam konflik yang berkepanjangan ini dan tidak sedikit 

pula yang melakukan tindakan menyelamatkan diri dengan berpindah ke negara 

tetangga. 

PBB kemudian mengeluarkan Resolusi No.1970(2011) yang isinya antara 

lain menyatakan keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan karena penduduk sipil 

yang menjadi korban, banyak orang yang ingin mengungsi dari Libya serta 

minimnya obat-obatan.Resolusi ini juga berisi perintah/permintaan kepada Libya 

untuk menghormati HAM, menjaga keamanan warga negara asing dan aset mereka 

serta memberi akses bagi personel kesehatan dan kemanuasiaan. Dalam resolusi ini 

juga terdapat rujukan kepada  ICC yang meminta ICC untuk melakukan 

penyelidikan terhadap situasi di Libya, memberlakukan embargo senjata terhadap 

Libya, memberlakukan larangan berpergian bagi 16 orang (Annex I), pembekuan 

aset bagi 6 orang (Annex II) dan pembentukan komisi sanksi. 

Karena pemerintah Libya tidak mematuhi Resolusi No.1970(2011), PBB 

mengeluarkan Resolusi No. 1973(2011) yang isinya antara lain memberi 

kewenangan negara anggota PBB untuk bertindak dalam kerjasama dengan Dewan 

Keamanan guna melindungi rakyat sipil, pembentukan zona larangan terbang dan 

pengetatan embargo senjata.   Dunia pun semakin mengecam Qaddafi dan 

tentaranya yang melakukan tindakan yang dianggap tidak berperikemanusiaan 

sehingga PBB dan Liga Arab memberikan peringatan terhadap Qaddafi, namun 
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peringatan itu tidak digubris sama sekali oleh Qaddafi. Liga Arab pun pada 

akhirnya mendukung pasukan koalisi agar memerangi tentara Qaddafi. Selanjutnya, 

pasukan koalisi yang terdiri dari lima negara, yaitu Amerika Serikat, Perancis, 

Inggris, Italia dan Kanada dibawah kendali NATO meluncurkan “Operasi Fajar 

Odyssey” terhadap Libya. Operasi ini bertujuan untuk melindungi penduduk sipil 

dari serangan yang dilakukan oleh kekuatan pro-Qaddafi. Serangan militer 

bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB, yang mengatur penggunaan kekuatan 

jika diperlukan, serta Resolusi PBB No.1973(2011). Meskipun mendapat kecaman 

dari berbagai negara karena mengakibatkan jatuhnya korban dari rakyat sipil, 

serangan tetap dilakukan hingga mengakibatkan tewasnya mantan pemimpin Libya 

tersebut pada tanggal 21 Oktober 2011. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas , maka penulis 

merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan 

yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan. Adapun 

permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana keabsahan penggunaan kekerasan 

oleh NATO terhadap Libya menurut Hukum    Internasional. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan 

penggunaan kekerasan oleh NATO terhadap Libya menurut Hukum Internasional 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat dari segi teoritis maupun 

dari segi praktis
15

 sebagai berikut: 

1. Dari segi teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum internasional 

publik, khususnya yang menyangkut norma-norma penggunaan 

kekerasan di antara negara-negara. 

 

2. Dari segi praktis, hasil penilitian ini diharapkan bisa memberikan 

masukan dalam menyikapi persoalan penggunaan kekerasan di antara 

negara-negara. 
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F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni 

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif.
16

 

2.Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat di masyarakat. Tercakup di dalamnya adalah produk hukum 

nasional maupun produk hukum Internasional. Pada penelitian ini 

menggunakan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi PBB No.1970 

(2011), Resolusi PBB No. 1973 (2011), Resolusi PBB No. 2009 (2011), 

Resolusi PBB No. 2016 (2011), Resolusi PBB No. 2017 (2011). Resolusi 

PBB No.2022 (2011). 

 

                                                           
16

 Ibid, hal 295 



14 
 

b. Bahan hukum lain yang mencakup buku-buku yang berkaitan dengan topik 

intervensi dan kedaulatan negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


