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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penggunaan Kekerasan Antar Negara dalam Hukum Internasional 

 

1. Pengertian Penggunaan Kekerasan 

Pemahaman atas “kekerasan” atau “kekuatan” memiliki perbedaan antara 

pemahaman yang dimiliki oleh negara berkembang dan negara maju. Pemahaman 

di negara-negara berkembang memahami penggunaan kekerasan juga mencakup 

tekanan ekonomi sedangkan negara-negara maju lebih terbatas, hanya meliputi 

kekerasan fisik. Akan tetapi bilamana dilihat dalam praktek yang terjadi di PBB 

pemahaman yang dimiliki oleh negara-negara berkembang mendapatkan tempatnya 

seperti dalam berbagai Resolusi PBB, seperti the Declaration on Friendly 

Relations.
1
  

 

2. Penggunaan Kekerasan Antar Negara 

Persoalan penggunaan kekerasan merupakan isu yang paling  kontroversial 

dalam hukum internasional. Dalam penggunaan kekerasan (Violent Settlement) 

dibolehkan ketika jalan damai tidak tercapai dalam mendapatkan pembenaran. 

Mengingat Pasal 51 Piagam PBB, mengamanahkan penggunaan kekerasan dalam 
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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 kejahatan teror. Namun, prinsip pre-emptive strike telah 

menimbukan 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. 

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. Terutama diusung oleh pimpinan negara-negara 

yang diktator dan reprensif Nazi di Jerman, Musollin di Italia dan juga Stallin di 

Soviet. Sebagaimana telah dinyatakan, bahwa pengadopsian Piagam merupakan 

sebuah bentuk tindakan yang ditujukan bagi pelarangan peperangan. Tapi perlu 

diperlu diperhatikan juga bahwa dalam hukum internasional tidak terdapatnya suatu 

lembaga yang secara jelas memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan 

sebagaimana halnya dalam hukum nasional. Oleh karena itu, dalam hukum 

internasional lebih ditujukan pada minimalisasi penggunaan kekerasan dan 

pengaturan pada  gilirannya pendasaran ditempatkan pada persetujuan (consent), 

kesepakatan (consensus), timbal balik(reciprocity) dan itikad baik (good faith). 
2
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Pelarangan penggunaan kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 

2(4) Piagam PBB pada saat ini sesungguhnya telah merupakan bagian dari jus 

congen. Sebelum Liga Bangsa-Bangsa (LBB) hukum internasional merupakan 

sebuah sistem hukum yang sangat terdesentralisir. Sebab, negera-negara memiliki 

kebebasan absolut atas dasar prinsip kedaulatan negara, sehingga walau sudah 

terdapat ketentuan-ketentuan yang tekait dalam hukum kebiasaan internasional 

tidak mengherankan ada saja yang melakukan pelanggaran. Perubahan dramatis 

saat ini adalah keadaan menjadi tidak menentu oleh karena setiap negara 

mengklaim sebagai yang benar dengan mendasarkan pada penilaian yang dilakukan 

oleh dirinya sendiri. Pemahaman yang mencoba membedakan antara perang adil 

(bellum justum) dan perang tidak adil (bellum injustum) yang merupakan warisan 

dari abad pertengahan tampaknya semakin tidak jelas. 

Doktrin perang adil sangat terkait erat dengan hukum alam yang terdapat 

mulai dari pemikiran Aristoteles  yang beranggapan bahwa perang dapat dikatakan 

“adil” dalam hal yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian abadi. Pemahaman 

seperti ini kemudian diambil alih oleh Cicero, ahli hukum terkenal dari Romawi, 

dalam De Republica yang menyatakan bahwa perang hanya dikatakan adil dalam 

hal ditujukan untuk mengursir penjajah dan untuk mengganti kerugian. Doktrin ini 

makin mendapat perhatian khusus para ahli hukum berikutnya maupun para ahli 

etika. 
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Dengan munculnya kekuasaan Kristen di Eropa, doktrin ini mendapatkan 

bentuk baru. Pemikir utama pada masa itu adalah St. Thomas Aquinas yang 

memberikan pernyataan bahwa suatu perang dikatakan “adil” apabila telah 

memenuhi : (a) dilakukan berdasar perintah dari yang memiliki wewenang; (b) 

adanya alasan yang jelas (just cause); dan (c) kepemilikan atas maksud yang baik. 

Syarat pertama menuntut adanya perintah yang muncul dari raja atau dari pihak 

yang memiliki kewenangan untuk itu. Kedua harus terdapat alasan yang 

memberikan dasar yang “adil” seperti keadaan terancam karena ada serangan. 

Ketiga mengharuskan adanya motif yang rasional dan tidak didasari pada motif 

dendam. 

Untuk memformulasikan teori hukum yang koheren dalam kaitannya dengan 

“perang adil” dilakukan oleh Fransisco de Vitoria, Profesor di Universitas 

Salamanca(1480-1546) mengutuk perang yang dilakukan demi perluasan 

kekuasaan, penyebaran agama, dan kemuliaan raja, dan karenanya dipandang 

sebagai perang tidak adil. Sekiranya tingkat pembalasan itupun dibenarkan, maka 

tindakan harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya. 

Sementara Eropa terpecah-pecah menjadi beberapa negara baru pada abad 

XVI upaya-upaya  untuk memberikan pemikiran atas apa yang dimaksud dengan 

“perang adil” makin intensif. Salah satunya adalah Hugo Grotius yang melalui lobi 

para ahli hukum Belanda dinobatkan menjadi “bapak” hukum internasional. Dalam 

buku berjudul De Jure Belli ac Pacis (1625) ia setuju dengan Aquinas bahwa 



5 
 

perang harus dilakukan berdasar inisiasi dari penguasa yang legitimit. Kemudian, 

Grotius membenarkan sebuah perang dalam hal menjaga orang atau harta benda 

dan ditujukan untuk bela-diri hanya mungkin terjadi bilamana dalam hal suatu 

negara berada dalam keadaan bahaya(immediate danger).
3
 

Pada akhir abad XVI, pembedaan antara “perang adil” dan “perang tidak 

adil” menjadi tidak relevan, terutama dikarenakan oleh alasan teori ini hanya akan 

berujung pada kesia-siaan yang dapat dilihat dari parameter “perang adil” itu 

sendiri sangat subjektif, atau dikenal sebagai doktrin probabilism. Grotius mencoba 

menghidupakan kembali doktrin ini dan merupakan bagian dari kelompok 

minoritas yang komitmen terhadap doktrin perang adil. Pada abad XVIII-XIX 

doktrin yang membedakan perang yang ilegal dan legal telah ditinggalkan 

seluruhnya. Pemahaman yang muncul adalah justifikasi atas perang dapat diberikan 

dalam hal yang dilakukan untuk melindungi kepentingan publik yang vital. Akan 

tetapi, pemahaman ini menyisakan persoalan yakni sebagai pengertian kepentingan  

vital diserahkan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan. 

Hak suatu negara untuk menggunakan kekerasan sebelum lahirnya LBB 

pada tahun 1919 didasarkan pada kebiasaan negara-negara. Dengan munculnya 

Kovenan LBB maka terdapat metode baru yang ditujukan untuk mengurangi 

penggunaan kekerasan oleh negara-negara. Kovenan LBB menyatakan bahwa para 

anggotanya harus menyerahkan sengketa yang dimilikinya dengan tujuan supaya 
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terhindarnya perang dengan cara menyerakan pada suatu Dewan the Council. Pada 

tahun 1928, Kovenan dilengkapi oleh the Kellog-Briand Pact yang ditujukan untuk 

mengharamkan segala bentuk perang. Dalam pasal 1 dinyatakan para negara 

peserta “mengutuk penggunaan kekerasan atau perang bagi penyelesaian sengketa 

internasional dan mestinya meninggalkan perang sebagai instrumen kebijakan 

nasional”.Singkatnya, LBB memiliki prosedur bagi penyelesaian sengketa  melalui 

cara-cara damai telebih dahulu. 

Pada masa sebelum Piagam PBB, pengaturan mengenai penggunaan 

kekerasan diatur melalui hukum perjanjian sekaligus melalui hukum kebiasaan 

internasional. Dalam hukum kebiasaan internasional tidak terdapat pelarangan bagi 

penggunaan kekerasan. Sebab, keadaan ini ditutupi oleh hukum perjanjian, yakni 

the Kellog-Briand Pact, yang memberikan pelarangan secara tegas terhadap 

penggunaan kekerasan. Namun, pada tahun 1945 penggunaan kekerasan kembali 

mendapatkan pembenaran, meskipun hanya dengan alasan bela-diri. Kemudian 

hukum kebiasaan internasional melengkapi untuk memberikan landasan dasar bagi 

implementasi kebolehan perang sebagai bela-diri.
4
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3. Jenis-jenis Penggunaan Kekerasan Antar Negara 

     a. Perang dan Konflik Bersenjata Bukan Perang 

Secara implisit dalam pengertian perjuangan nasional atau memperjuangkan 

kepentingan nasional, tidak dapat dilepaskan dengan kemungkinan-kemungkinan 

adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain, bahkan pula pertentangan 

kepentingan antar kelompok dalam tubuh bangsa sendiri. Dari sini timbullah situasi 

konflik. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan akomodasi, integrasi secara 

konsensus tanpa kekerasan. Banyak dilakukan dengan tekanan dan kekerasan, tidak 

tebatas selalu dengan kekerasan bersenjata, tetapi dengan bentuk-bentuk kekerasan 

yang meliputi bidang kehidupan, apakah politik, ekonomi,  kebudayaan dan 

sebagainya. 

Perang adalah pelaksanaan atau bentuk konflik dengan intensitas kekerasan 

yang tinggi. Von Clausewitz, seorang militer dan filsuf Jerman mengatakan antara 

lain bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara-cara lain. Dengan prinsip 

tersebut ia melihat bahwa hakekat kehidupan bangsa adalah suatu perjuangan 

sepanjang masa dan dalam hal ini ia indentikkan politik dengan perjuangan 

tersebut. Pada hakekatnya perang adalah memetahkan semangat musuh untuk 

melawan. 

Dahulu rakyat tidak mengetahui adanya perang, karena peperangan 

dilakukan oleh dua negara dengan masing-masing menggunakan prajuritnya bahkan 

prajurit sewaan. Saat ini, bersamaan dengan tumbuhnya demokrasi dalam 
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pemerintahan dan dukungan teknologi yang cepat, maka berubahlah perang dan 

konflik antar negara menjadi sangat luas dan kompleks. Dalam alam demokrasi, 

perang dan konflik telah melibatkan secara politis seluruh rakyat negara yang 

bersangkutan. Dengan alat-alat komunikasi mutakhir setiap manusia dimanapun 

berada akan dapat dijangkau dengan radio, bahkan televisi, sarana komunikasi dan 

informasi lainnya sebagai alat konflik yang akan mempengaruhi pikirannya. 

Negara yang memulai perang, melakukannya dengan melancarkan serangan 

berkekuatan militer terhadap negara yang hendak ditundukkannya. Serangan 

dengan kekuatan militer dapat berupa satu ofensif luas yang dinamakan infasi, juga 

dapat berupa serangan dengan sasaran terbatas. Hal ini, mencerminkan adanya 

konflik bersenjata dimana pihak-pihak yang berperang menggunakan kemampuan 

senjata yang dimiliki. Konflik bersenjata umumnya terjadi antar negara, namun 

konflik bersenjata bukan perang dapat terjadi di dalam suatu negara sebagai usaha 

yang dilakukan daerah untuk memisahkan diri atau gerakan separatisme dengan 

menggunakan kekerasan senjata, dan usaha terorisme baik yang bersifat nasional 

maupun internasional. Masalah-masalah tersebut. Ada yang berkembang 

sepenuhnya sebagai usaha domestik karena dinamika dalam suatu negara, tetapi ada 

juga yang terjadi kerena peran atau pengaruh negara lain. Meskipun masalah-

masalah itu tidak termasuk perang, dampaknya bagi negara yang mengalami bisa 

sama atau dapat melebihi. 
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Dewasa ini (pada masa damai), sering terjadi konflik di dalam suatu negara 

yang dipandang akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas 

suatu negara. Kesalahan tindakan preventif terhadap konfik yang terjadi, akan 

berakibat fatal bagi keutuhan sebuah negara. Pengalaman penanganan konflik etnik 

yang melanda Uni Soviet dana negara-negara bagian, misalnya, menyadarkan 

banyak negara akan arti pentingnya tindakan preventif untuk pencegahan konflik, 

agar tidak berdampak negatif bagi keamanan nasional mereka. Pengalaman Uni 

Soviet, yang gagal untuk mengantisipasi konflik menyebabkan negara tersebut 

runtuh menjadi serpihan-serpihan negara kecil, ternyata telah menyadarkan banyak 

negara akan dampak langsung konflik bagi aspek pertahanan. Begitu pula sulitnya 

penanganan konflik yang dipicu oleh masalah identitas agama yang menyebabkan 

konflik, yang belum kunjung selesai di India antara Hindu dan Muslim sehingga 

Muslim membentuk identitas tersendiri sejak akhir abad 19 mendorong setiap 

negara untuk mengantisipasi sifat dan jenis-jenis konflik yang mungkin berdampak 

bagi faktor keamana dan pertahanan.
5
 

      b. Intervensi Militer 

Secara etimologis, istilah “intervention” berasal dari kata Latin 

“intervenire” yang berarti “datang di tengah-tengah”. Secara spesifik, dalam 

konteks hubungan internasional Barnhart mengartikan “intervention” sebagai 

“the interposition or interference of one state into the affairs of another”. 
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Thomas G. Weiss berpendapat bahwa istilah “intervensi” bisa diberikan 

makna luas maupun sempit. Dalam pengertian yang luas, intervensi mencakup baik 

tindakan militer (military actions) maupun tindakan-tindakan diluar tindakan 

militer (non-military actions) yang bisa berupa tindakan politik, ekonomi, bahkan 

kultural. 

Dalam konteks penelitian ini, “intervensi” lebih dimaknai sebagai intervensi 

yang melibatkan kekuatan senjata (military intervention). Pilihan batasan istilah 

intervensi dalam makna sempit ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa di 

dalam kasus yang hendak diteliti (kasus Libya), secara eksplisit jenis intervensi 

yang terjadi adalah intervensi militer. Sebagai defenisi operasional , batasan 

intervensi yang dipergunakan dalam konteks ini adalah batasan intervensi militer 

yang dikemukakan oleh Kigley & Wittkopf, yakni “an overt or covert use of force 

by one or more countries that the borders of another country in order ti affect the 

goverment and policies of the target country”.
6
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4. Contoh-contoh Penggunaan Kekerasan Antar Negara 

a. Invasi Irak ke Kuwait (1990) 

Perang Teluk Persia I atau Gulf War disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait 

2 Agustus 1990 dengan gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Emir 

Kuwait Jaber Al Ahmed Al Sabah segera meninggalkan negaranya dan Kuwait 

dijadikan provinsi ke-19 Irak dengan nama Saddamiyat Al-Milta pada 28 Agustus 

1990, sekalipun Kuwait membalasnya dengan serangan udara kecil terhadap posisi-

posisi Irak pada tanggal 3 Agustus 1991 dari pangkalan yang dirahasiakan 

(kemungkinan berada di Arab Saudi). 

Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah 

Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam Perang Iran-Irak. Irak sangat 

membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya sementara rendahnya 

harga petro dolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat 

Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan 

atas Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca-perang melawan Iran, Kuwait 

membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Irak juga terjerat 

utang luar negeri dengan beberapa negara, temasuk Kuwait dan Arab Saudi. Irak 

berusaha meyakinkan kedua negara tersebut untuk menghapuskan utangnya, namun 

ditolak. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan 
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Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah 

Turki. 

Tengah malam tanggal 2 Agustus 1990 Irak secara resmi menginvasi 

Kuwait, dengan membombardir ibukota Kuwait City dari udara. Meskipun 

Angkatan Bersenjata Kuwait, baik kekuatan darat maupun udara berusaha 

mempertahankan negara, mereka dengan cepat kewalahan.Namun, mereka berhasil 

memperlambat gerak Irak untuk memaksa keluarga kerajaan Kuwait untuk 

meloloskan diri ke Arab Saudi, beserta sebagian besar tentara yang masih tersisa. 

Akibat invasi ini, Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat pada tanggal 7 

Agustus 1990. Sebelumnya Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo ekonimi 

pada 6 Agustus 1990. 

Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang 

disusul negara-negara lain baik negara-negara Arab dan Afrika Utara kecuali Syria, 

Libya dan Yordania serta Palestina. Kemudian datang pula bantuan militer Eropa 

khususnya Eropa Barat (Inggris, Perancis dan Jerman Barat, ditambah negara-

negara Eropa Utara dan Eropa Timur), serta 2 negara Asia, Bangladesh dan Korea 

Selatan. Sementara, dari Afrika, Niger turut bergabung dalam koalisi. Pasukan 

Amerika Serikat dan Eropa di bawah komando gabungan yang dipimpin Jenderal 

Norman Schwazkopf serta Jenderal Colin Powell. Pasukan negara-negara Arab 

dipimpin oleh Letjen. Khalid bin Sultan. 
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Misi diplomatik antara James Baker dengan menteri luar negeri Irak Tareq 

Aziz gagal (9 Januari 1991). Irak menolak permintaan PBB agar Irak menarik 

pasukannya dari Kuwait 15 Januari 1991. Akhirnya Presiden Amerika Serikat 

George H. Bush diizinkan menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat pada 

12 Januari 1991. Operasi Badai Gurun dimulai tanggal 17 Januari pukul 03:00 

waktu Baghdad yang diawali serangan-serangan udara masif atas Baghdad dan 

beberapa wilayah Irak lainnya. 

Target utama koalisi adalah untuk menghancurkan kekuatan Angkatan 

Udara Irak dan pertahanan udara , yang diluncurkan dari Arab Saudi dan kekuatan 

kapal induk koalisi di Laut Merah dan Teluk Persia. Target berikutnya adalah pusat 

komando dan komunikasi. Saddam Hussein merupakan titik sentral komando Irak, 

dan inisiatif di level bawah tidak diperbolehkan. Koalisi berharap jika pusat 

komando rusak, semangat dan koordinasi tempur Irak akan langsung kacau dan 

lenyap. Target ketiha dan yang paling utama adalah instalasi rudal jelajah, terutama 

rudal Scud. Operasi pencarian rudal ini juga didukung oleh pasukan komando 

Amerika dan Inggris yang mengadakan operasi rahasia di daratan untuk mencari, 

dan bila perlu, menghancurkan instalasi rudal tersebut, serta operasi di daratan yang 

mengakibatkan perang darat yang dimulai tanggal 30 Januari 1991. 

Irak melakukan serangan balasan dengan memprovokasi Israel dengan 

menghujani Israel terutama Tel Aviv dan Haifa, Arab Saudi di Dhahran dengan 
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serangan rudal Scud B buatan Sovyet rakitan Irak, yang bernama Al Hussein. 

Untuk menangkal ancaman Scud, koalisi memasang rudal penangkis, Patriot, serta 

memaksimalkan sorti udara untuk memburu rudal-rudal tersebut sebelum 

diluncurkan. Irak juga melakukan perang lingkungan dengan membakar sumur-

sumur minyak di Kuwait dan menumpahkan minyak ke Teluk Persia. Sempat 

terjadi tawar-menawar perdamaian antara Uni Sovyet dengan Irak yang dilakukan 

atas diplomasi Yevgeny Primakov dan Presiden Uni Sovyet Mikhail Gorbachev 

namun ditolak Presiden Bush pada tanggal 19 Februari 1991. Sementara Sovyet 

akhirnya tidak melakukan tindakan apapun di Dewan Keamanan PBB semisal 

mengambil hak veto, meskipun Uni Sovyet pada saat itu dikenal sebagai sekutu 

Irak, terutama dalam hal suplai persenjataan. Israel diminta Amerika Serikat untuk 

tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya 

kekuatan militer Negara-negara Arab yang dikhawaritkan akan mengubah jalannya 

peperangan.Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan 

Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai.
7
 

    b. Intervensi AS di Somalia (1992) 

Menyusul jatuhnya Presiden Mohammed Siad Barre pada bulan Januari 

1991, Somalia berada dalam kondisi yang tidak stabil akibat perebutan kekuasaan. 

Pada bulan Juli 1991, faksi-faksi yang bertikai mengadakan pertemuan dan 

menghasilkan Djibouti Accord yang menunjuk Ali Mahdi Mohamed sebagai 
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presiden sementara. Namun, faksi lain yang dipimpin oleh Jendral Mohamed Farah 

Aideed menolak Djibouti Accord dan melancarkan perlawanan. Pertempuran di 

antara faksi-faksi yang bertikai semakin menghebat, hingga pada tanggal 23 Januari 

1992 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor S/RES/733 (1992) 

yang berisi penerapan embargo senjata terhadap Somalia. Hingga bulan Maret 1992 

genjatan senjata yang efektif di Somalia belum juga terwujud. Pada tahap itu justru 

penduduk Somalia mulai dilanda kelaparan dan penyakit akibat semakin langkanya 

bahan makanan dan obat-obatan. Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 

S/RES/746 (1992) menyatakan keprihatinan atas kondisi kemanusiaan di Somalia 

dan juga menyatakan bahwa “the situation in Somalia constitutes a threat to 

international peace and security”. Karena situasi yang terus memburuk, dengan 

persetujuan pihak-pihak yang bertikai, PBB mengirimka misi UNOSOM (UN 

Operation in Somalia) I yang terdiri dari 500 personel pasukan. Melalui Resolusi 

Nomor  S/RES/775 (1992) jumlah pasukan UNOSOM diperbesar menjadi 3.500 

personel. Meski jumlahnya telah diperbesar ternyata UNOSOM tidak dapat 

meredakan konflik internal Somalia. Pertempuran terus berkecamuk sepanjang 

tahun 1992. 

Pada bulan Oktober 1992, Sekjen PBB Boutros Boutros –Ghali 

menyampaikan kepada Dewan Keamanan bahwa satu-satunya cara untuk 

mempertahankan agar bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada yang 

membutuhkan adalah dengan penerapan sarana paksa sebagaimana diatur di dalam 
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Bab VII Piagam PBB. Beberapa hari sebelumnya Amerika Serikat menawarkan 

20.000 pasukannya untuk bergabung sebagai bagian dari pasukan multinasional di 

bawah PBB.  

Pada tanggal 3 Desember 1992 melalui Resolusi Nomor S/RES/794 (1992) 

Dewan Keamanan PBB memberikan mandat bagi dilaksanakannya tindakan 

berdasarkan Bab VII Piagam PBB guna menjamin lancarnya penyaluran bantuan 

kemanusiaan bagi penduduk Somalia. Sekjen Boutros-Ghali mengatakan bahwa 

melalui resolusi itu Dewan Keamanan PBB telah membuat preseden, karena untuk 

pertama kalinya dalam sejarah PBB Dewan Keamanan memutuskan untuk 

melakukan intervensi militer semata-mata karena alasan kemanusiaan. 

Dua hari setelah dikeluarkannya Resolusi Nomor S/RES/794 (1992) 

tersebut, Presiden George Bush memerintahkan 28.000 pasukan Amerika Serikat 

untuk masuk ke Somalia dalam operasi militer yang disebut sebagai “Operation 

Restore Hope” atau Unified Task Force (UNITAF). Pada bulan Mei 1993 secara 

resmi Amerika Serikat bertanggungjawab keamanan kepada pasukan UNOSOM II 

di bawah komando Dewan Keamanan PBB dan dengan Resolusi Dewan Keamanan 

Nomor S/RES/814 (1993), organ PBB itu memperluas mandatnya hingga 

mencakup nation-building, pelecutan senjata dan penangkapan pemimpin milisi 

seperti Farah Aideed. Oleh Aideed, substansi di dalam Resolusi ini dianggap 

sebagai pernyataan tantangan yang terbuka dan pertempuran antara faksi Aideed 
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dengan pasukan UNOSOM II, terlebih setelah dikeluarkannya Resolusi Nomor 

S/RES/837 (1993) menyusul terbunuhnya 24 prajurit Pakistan yang bertugas di 

bawah UNOSOM II. 

Di dalam konflik antara faksi Aideed dengan pasukan UNOSOM II, 

pertempuran yang menentukan keberlangsungan intervensi PBB di Somalia adalah 

pertempuran yang dikenal dengan nama “Olympic Hotel Battle” yang terjadi pada 

tanggal 3 Oktober 1993. Ketika itu pasukan Rangers dan Delta Amerika Serikat 

masih berada di bawah komando Amerika Serikat gagal menangkap Farah Aideed. 

Tiga helikopter Black Hawk ditembak jatuh dan 18 personel militer Amerika 

Serikat tewas. Antara 500 hingga 1000 warga Somalia juga tewas dalam peristiwa 

itu. 

Menyusul peristiwa itu, Presiden Clinton memutuskan untuk menarik 

seluruh personel pasukan Amerika Serikat dari Somalia. Pada tanggal 20 Maret 

1995 Dewan Keamanan PBB pun menarik seluruh personel pasukan UNOSOM II 

dari Somalia.
8
 

    c. Intervensi Perancis di Mali (2013) 

Perancis melancarkan operasi militer di Mali, Jumat 11 Januari 2013, untuk 

membantu pasukan pemerintah Mali memukul mundur pasukan pemberontak. Ini 
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 Arie Siswanto, Dinamika Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penggunaan Kekerasan Dalam 

Kasus Humanitarian Intervention di Kosovo, Tesis, Hal.83 
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adalah intervensi militer pertama Perancis di bawah pemerintahan Presiden 

Francois Holland. 

Detail operasi militer Perancis tersebut belum diketahui. Namun, pemerintah 

Perancis telah mengakui operasi itu melibatkan serangan udara. Para saksi mata di 

lapangan juga mengaku melihat pasukan darat "dari sebuah negara Barat" telah 

dikerahkan di dekat kota Mopti. 

Operasi militer ini dilakukan sehari setelah pasukan pemberontak Islamis 

yang menguasai Mali Utara sejak sembilan bulan lalu merebut kota strategis Konna 

di Mali utara. Perancis khawatir pasukan pemberontak akan terus merangsek ke 

selatan dan mengambil alih titik-titik strategis yang bisa dijadikan basis operasi 

teroris ke Afrika dan Eropa. 

Dengan bantuan pasukan Perancis ini, militer Mali berhasil memukul 

mundur pemberontak dari kota Konna, Sabtu 12 Januari 2013. Pasukan gabungan 

itu terus menyisir kawasan di sekitarnya untuk mengusir pemberontak. 

Beberapa diplomat di Mali mengatakan, Perancis mengerahkan helikopter 

tempur dan pasukan khusus untuk membantu pasukan Mali. Pemerintah Perancis 

menyatakan, operasi militernya akan dilakukan sepanjang masih terus dibutuhkan 

di Mali. 
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Perancis diketahui memiliki kapal induk pesawat tempur dan beberapa kapal 

induk helikopter dan serbu amfibi yang memungkinkan proyeksi kekuatan dalam 

waktu cepat. 

AS, Jerman, dan Inggris dikabarkan mendukung langkah intervensi Perancis 

ini, meski pun belum jelas apakah mereka akan terlibat membantu secara 

langsung.
9
  

 

B. Pengaturan Penggunaan Kekerasan Antar Negara Munurut Hukum 

Internasional 

1. Konsep Perang yang Dibenarkan dan Perang yang Tidak Dibenarkan 

Meskipun tidak selalu dituangkan dalam konsep yang jelas, pembedaan 

antara “just war” (“perang yang dibenarkan”) dan “unjust war” (“perang yang 

tidak dibenarkan”) sudah dikenal dalam waktu yang cukup lama. Menurut Kolb 

munculnya kriteria “just war” dan “unjust war” merupakan upaya untuk 

memadukan antara kekuatan dan hukum (an effort to reconcile might and right). 

Melalui kriteria-kriteria ini negara-negara tidak diharapkan untuk sama sekali tidak 

menolak penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan oleh negara tetap dianggap 

sebagai suatu hal yang mungkin dilakukan, namun langkah penggunaan kekerasan 

itu diharapkan diambil berdasarkan alasan yang selektif. Dengan demikian, negara 

yang menggunakan kekerasan tanpa alasan yang benar akan menjadi sasaran 
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kecaman dari negara-negara lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa konsep 

“just war” dan “unjust war” ini dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan 

kekerasan antar negara-negara. 

Secara historis, teori tentang just war sudah mulai dikemukakan sejak masa 

St. Agustinus (354-430 Masehi). Teori ini kemudian dikembangkan juga oleh St. 

Thomas Aquinas dan Hugo Grotius. 

Bertitik tolak pada teori-teori sebelumnya, Mona Fixdal dan Dan Smith 

mencoba merangkum kriteria tentang “just war” yang berkembang sejak masa St. 

Agustinus hingga masa sekarang. Di dalam uraiannya, Fixdal-Smith 

menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh para penulis klasik yang tidak 

membedakan antara “just ad bellum” dan “just in bello”. Rangkuman tentang 

kriteria just war yang dihimpun oleh Fixdal-Smith dikemukakan berikut ini.
10

 

1) Dideklarasikan oleh otoritas pemerintahan yang memiliki kompetensi untuk 

itu (right authority); 

2) Dilandasi oleh sebab yang sah (just cause); 

3) Dilakukan dengan kehendak yang benar (right intention); 

4) Ditempuh sebagai sarana yang terakhir (last resort); 
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Dalam Kasus Humanitarian Intervention di Kosovo, Tesis, Hal 20. 
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5) Memenuhi prinsip proporsionalitas (proportionality), yakni keyakinan 

bahwa perang/penggunaan kekerasan akan lebih banyak membawa 

kebaikan daripada keburukan; 

6) Ada harapan yang masuk akal (reasonable) bahwa tujuan yang baik bisa 

dicapai melalui perang; 

7) Tidak dilakukan dengan sikap memutlakkan keadilan dan kebenaran 

subjektif (relative justice) 

8) Dinyatakan secara terbuka (openly declared). 

 

 

2. Norma-norma Hukum Internasional yang mengatur Penggunaan 

Kekerasan Antar Negara 

 

Perang Dunia II yang melatarbelakangi pembentukan Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB) secara jelas telah memberikan pengaruh terhadap idealisme 

organisasi internasional ini. Bencana kemanuasiaan yang menyertai Perang Dunia 

II dirasakan sedemikian mengerikan, sehingga gagasan mencegah terulangnya 

perang dunia menjadi salah satu tema penting dalam kerangka Piagam PBB. Hal ini 

antara lain tampak dari paragraf awal Piagam PBB yang menyatakan “[w]e the 

peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the 

scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to 

mankind...” 
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Selanjutnya, gagasan menghindari perang termuat di dalam bagian 

pembukaan Piagam PBB itu juga dipertegas lewat articles (pasal-pasal) yang ada di 

dalam Piagam PBB. Di dalam batang tubuh Piagam PBB, ketentuan-ketentuan yang 

secara langsung menyangkut pengaturan penggunaan kekerasan terdapat dalam 

Artikel 2(4), Artikel 42 dan Artikel 51. Berikut ini secara berturut-turut 

dikemukakan ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas:
11

 

a) Artikel 2(4) Piagam PBB 

Artikel 2(4) Piagam PBB secara eksplisit menegaskan bahwa di dalam 

hubungan internasional, setiap anggota PBB harus menghindarkan diri dari 

penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan terhadap integritas 

wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang 

bertentangan dengan tujuan PBB. 

Dibandingkan dengan Kellog-Briand Pact 1928, substansi Artikel 2 (4) 

Piagam PBB ini sesungguhnya jauh lebih luas. Sebagaimana diuraikan di depan, 

Kellog-Briand Pact 1928 secara tegas melarang perang, yang nota bene adalah 

salah satu bentuk penggunaan kekerasan, sedangkan Artikel 2 (4) Piagam PBB 

bukan sekedar melarang perang, melaikan melarang penggunaan kekerasan secara 

umum. Bahkan lebih lanjut, Artikel 2(4) piagam juga melarang ancaman 
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penggunaan kekerasan (threat of force), bukan hanya penggunaan kekerasan (use of 

force). 

Dalam perjalanannya, Artikel 2 (4) ini menjadi salah satu pasal di dalam 

Piagam PBB yang memicu silang pendapat di antara negara-negara. Perbedaan 

pendapat muncul sehubungan dengan penafsiran terhadap istilah “force” yang 

tercantum di dalam pasal ini. 

Istilah “force” dalam artikel ini memang bisa ditafsirkan secara luas 

sehingga mencakup pula “kekerasan dalam arti politik” dan “kekerasan dalam arti 

ekonomi”, bukan sekedar “kekerasan senjara”. Selama pembahasan rancangan 

Artikel ini, Brazil pernah mengusulkan supaya negara-negara juga dilarang 

menggunakan “tindakan-tindakan kekerasan ekonomi”, namun usulan ini ditolak. 

Goodrich, Hambro dan Simons beranggapan bahwa “kekerasan” dalam konteks 

Artikel 2 (4) ini harus dimaknai hanya mencakup “kekerasan senjata”. 

Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional pada tahun 1970 tampaknya 

tidak memberi penjelasan tentang persoalan itu, kerena adanya pertentangan 

negara-negara Barat cenderung mengartikan “kekerasan” hanya sebagai “kekerasan 

senjata”, sedangkan negara-negara Eropa Blok Soviet dan negara-negara sedang 

berkembang berpendapat bahwa  “segala bentuk tekanan, termasuk tekanan 

ekonomi dan politik yang dapat mengancam integritas wilayah dan kebebasan 

politik harus dilarang.” 
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Dalam kasus boikot minyak oleh negara-negara Arab pada tahun 1973/1974, 

negara-negara Barat sedikit mengubah pandangan mereka dengan mengatakan 

bahwa “tidak berarti semua bentuk tekanan ekonomi dan politik diperbolehkan.” 

b) Artikel 42 Piagam PBB 

Berdasarkan Artikel 41 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB (UN Security 

Council) bisa menentukan tindakan di luar penggunaan kekerasan senjata untuk 

memaksakan pelaksanaan keputusannya yang berkaitan dengan ancaman terhadap 

perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Namun, berdasarkan 

Artikel 42 Piagam PBB secara implisit mengatur bahwa dalam hal tindakan yang 

dimaksud dalam Artikel 41 dianggap tidak cukup atau terbukti tidak cukup 

(considered to be inadequate or proved to be inadequate), Dewan Keamanan PBB 

diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan 

darat, laut dan udara. 

c) Artikel 51 Piagam PBB 

Artikel 51 Piagam PBB pada hakekatnya mengatur bahwa Piagam PBB 

mengakui pembelaan diri (the right of self-defence) sebagai hak yang melekat pada 

diri negara-negara. Dari redaksi artikel ini dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi 

serangan bersenjata terhadap negara anggota PBB, negara itu secara individual 

maupun secara kolektif berhak untuk melakukan pembelaan diri, tanpa mengurangi 
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kewenangan dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk menjaga dan 

memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


