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BAB III 

Hasil Penelitian dan Analisis 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Latar Belakang Konflik di Libya 

Libya merupakan salah satu negara yang paling mencolok dari deretan 

negara otoriter di Timur Tengah. Di bawah kepemimpinan Moammar Khadafy, 

Libya menerapkan sistem pemerintahan tanpa adanya partai politik. Libya 

menetapkan sistem pemerintahan “Jamahariya” atau negara rakyat atau “a state of 

the masses”,yang dalam teorinya merupakan tipe pemerintahan oleh rakyat melalui 

Dewan Lokal (local counsils), tetapi pada prakteknya merupakan pemerintahan 

otoriter. Dalam bukunya yang berjudul ―Perkembangan Hubungan Internasional di 

Afrika‖, Abdul Hadi Adnan menuliskan bahwa revolusi budaya yang dilakukan 

oleh Moammar Khadafy, menghapus semua ideologi berbau asing dari tanah Libya, 

terutama kapitalisme dan komunisme. Ia berusaha mengembangkan pemikiran 

pribadinya, yang disebut sebagai prinsip sosialisme Libya, yang bersemboyan pada 

tiga hal, yaitu sosialisme, persatuan, dan kebebasan. Moammar Khadafi menjadi 

begitu populer baik di dalam negeri Libya, hingga dunia internasional.
1
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Pemerintahan Moammar Khadafy mulai berkuasa sejak berhasil memimpin 

revolusi untuk mejatuhkan raja Idris dalam bentuk kudeta pada tanggal 1 

September 1969. Sejak saat itu era kediktatoran Mommar Khadafy dimulai. Semua 

kegiatan baik politik maupun hubungan dengan negara lain harus mendapatkan izin 

dari negara. 

Moammar Khadafy tidak hanya berhasil merebut kekuasaan di Libya, tapi 

Moammar Khadafy juga berhasil peranan dalam setiap masalah-masalah sentral di 

Afrika dan Timur Tengah. Moammar Khadafy berusaha menggalang persatuan 

kekuatan negara-negara Arab, melalui piagam dan perjanjian-perjanjian dengan 

negara Arab lainnya. 

Pengaruh Libya di bawah kekuasaan Moammar Khadafy bukan hanya di 

kalangan negara-negara Timur Tengah dan Afrika tetapi sampai ke dunia 

internasional. Moammar Khadafy bahkan berani melawan dominasi Amerika 

Serikat dan menanamkan pemikiran politik dan pemerintahan anti- barat di dalam 

negaranya. Amerika Serikat kemudian memasukkan Libya dalam daftar negara 

yang mendukung terorisme internasional. Libya dikaitkan dengan beberapa aksi 

terorisme. Yang paling fenomenal adalah pemboman pesawat Pan Am Fligth 103 di 

Lockerbie, Skotlandia. Hal ini menjadikan Libya menjadi negara yang disegani dan 

berulang kali diembargo oleh negara-negara barat. 
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Moammar Khadafy bahkan menasionalisasi semua aset pihak asing di Libya 

dan memutuskan untuk menjadi negara tertutup. Moammar Khadafy selalu betolak 

belakang dengan keinginan Amerika Serikat dan Sekutunya. Moammar Khadafy 

bahkan berada di garis depan mendukung  perlawanan Palestina terhadap Israel. 

Kekuasaan Moammar Khadafy mulai goyang ketika munculnya gejolak 

demokrasi di Timur Tengah pada tahun 2010. Moammar Khadafy mulai 

mendapatkan tekanan dari rakyatnya yang menuntut sistem pemerintahan yang 

demokratis. Kondisi sosial dalam masyarakat yang tidak memuaskan secara 

finansial menjadi salah satu faktor keinginan rakyat Libya mengakhiri 

kepemimpinan Moammar Khadafy. Angka pengangguran di Libya mencapai 30%. 

Meskipun dalam satu dekade terakhir, Moammar Khadafy mulai melunak dalam 

kebijakan luar negerinya, hal ini tidak cukup mampu membendung arus 

demokratisasi yang diinginkan rakyatnya. Hal lain yang menjadi faktor 

ketidakpuasan rakyat Libya adalah tindakan-tindakan keluarga Moammar Khadafy 

yang dituding memperkaya diri dan penyalahgunaan aset negara.
2
 

Pengaruh Moammar Khadafy sangat dominan dalam setiap hal mengenai 

Libya. Identitas Libya yang dikenal oleh dunia internasional, semuanya berbau 

Moammar Khadafy. Dengan bebagai tindakannya yang ekstrim Moammar Khadafy 

sepertinya berusaha memaksakan ideologi pribadinya seperti yang dituangkan 

dalam bukunya tentang ―Teori Ketiga dari Dunia‖. Mommar Khadafy berharap, 
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rakyat Libya memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap negaranya apabila ia 

berhasil menanamkan ideologi pribadinya kepada rakyat Libya. 

Meskipun Mommar Khadafy telah berusaha berbenah dengan berbagai 

kebijakan politik yang melunak, tetapi Moammar Khadafy terbukti gagal untuk 

memberikan demokratisasi yang diinginkan oleh rakya Libya. Hal ini terlihat jelas 

ketika revolusi pecah di Tunisia dan Mesir pada awal tahun 2011, pemuda-pemuda 

bersama kaum oposisi, bersatu pula untuk menumbangkan pemerintahan otoriter di 

negaranya.
3
 

Dalam perkembangan krisis politik ini, masyarakat Libya terbagi dua kubu, 

yaitu kubu loyalis Moammar Khadafy dan kubu opisisi yang dimobilisasi oleh NTC 

(National Transition Council). Kedua kubu ini memiliki kepentingan yang 

kontradiktif. Kubu loyalis Moammar Khadafy memiliki kepentingan untuk 

mempertahankan kekuasaan Moammar Khadafy sementara kubu oposisi 

menginginkan Moammar Khadafy turun dari tahta kekuasaannya. Aksi saling 

menyerang antara dua kubu ini tidak terelakkan. Moammar Khadafy mengecam 

dan menganggap gerakan rakyat oposisi sebagai gerakan pemberontak. Gerakan 

pemberontak yang menuntut Moammar Khadafy untuk turun ini disebut sebagai 

gerakan revolusioner. Moammar Khadafy lebih memilih pendekatan represif dalam 

menangani krisis politik tersebut.
4
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Seiring berjalannya waktu, aksi-aksi demonstrasi semakin lama semakin 

membesar. Para demonstran semakin sering berkonflik dengan aparat keamanan. 

Menanggapi ganasnya aksi-aksi yang dilakukan para demonstran, respon 

pemerintah Libya terhadap para demonstran tidak kalah garang. Tidak tanggung-

tanggung, sejak tanggal 21 Februari pesawat tempur sampai dikerahkan untuk 

memborbardir para demonstran di Tripoli, ibukota Libya. Tak hanya itu, 

pemerintah Libya juga mematikan sambungan telepon di seantero Libya untuk 

memblokir informasi yang keluar masuk Libya. 

Pada periode yang kurang lebih bersamaan, kegelisahan mulai melanda 

sejumlah anggota polisi dan tentara Libya karena mereka sebenarnya tidak ingin 

membunuh para demonstran yang adalah rakyat sipil yang tidak bersenjata. 

Buntutnya, aksi-aksi desersi dan pembangkangan mulai marak. Salah satu 

contohnya adalah ketika pada tanggal 21 Februari 2011, 2 pilot Libya yang 

diperintahkan untuk membombardir para demonstran menolak perintah tersebut dan 

malah menerbangkan pesawatnya ke Malta, sebuah negara kepulauan kecil di Laut 

Mediterania. Sejumlah anggota polisi, tentara, dan pejabat pemerintah yang tidak 

menyukai metode atasan mereka dalam meredam demonstrasi lantas memilih untuk 

bergabung deman para demonstran. 

Semakin banyaknya aksi penolakan dan pembangkangan dari para aparatnya 

sendiri membuat Libya beralih ke solusi alternatif yaitu merekrut tentara-tentara 

bayaran. Para tentara bayaran itu umumnya berasal dari negara-negara miskin di 
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Afrika seperti Niger, Chad dan Mali. Selain itu, Moammar Khadafy juga sempat 

merekrut tentara bayaran dari Serbia. Kebetulan secara historis, Serbia dan Libya 

memang memiliki hubungan politik yang cukup dekat. Aksi-aksi menggalang 

dukungan terhadap Moammar Khadafy bahkan sempat muncul juga di Serbia, 

khususnya dari golongan ultranasionalis. Belakangan, sebuah laporan yang dirilis 

Amnesty Internasional pada bulan Juni 2011 mengklaim bahwa orang-orang Afrika 

yang direkrut Moammar Khadafy sebenarnya bukanlah tentara bayaran, tapi 

pekerja asing yang sedang bekerja di Libya dan dipaksa menjadi tentara. 

Kembali ke medan konflik dan lepas dari kotroversi soal benar tidaknya isu 

perekrutan paksa orang asing menjadi tentara tersebut, pemakain tentara dari luar 

Libya terbukti cukup efektif bagi Libya untuk menekan aksi-aksi perlawanan dari 

para demonstran setelah timbulnya pembelotan massal dari kalangan militer Libya. 

Karena mereka umumnya mau melakukan tindakan apapun selama dibayar, maka 

para tentara bayaran itu dalam perkembangannya kerap melakukan aksi-aksi 

kontrovesial seperti menembak mati para demonstran yang tidak bersenjata, 

menyiksa para demonstran yang tertangkap hidup-hidup dan bahkan dalam satu 

kesempatan menembaki masjid yang digunakan oleh para demonstran untuk 

berlindung. 

Semakin brutal dan mematikannya tindakan dari pasukan Libya membuat 

pihak-pihak anti Moammar Khadafy merasa satu-satunya cara untuk mengakhiri 

rezim Moammar Khadafy adalah lewat perlawanan bersenjata. Maka, di akhir bulan 
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Februari 2011, kelompok-kelompok penentang rezim Moammar Khadafy pun 

melebur menjadi organisasi baru yang yang bernama National Transitional Council 

of Libya (NTC; Dewan Transisi Nasional di Libya). Pihak NTC juga mengklaim 

dirinya sebagai pemerintah berdaulat di Libya sehingga sejak saat itu, Libya ibarat 

memiliki 2 pemerintah yang saling bersaing satu sama lain. Kemunculan NTC 

sekaligus membuka fase baru dalam konflik sipil di Libya dari yang awalnya hanya 

sebatas kerusuhan sipil menjadi perang berskala nasional.
5
 

 

2. Aspek Internasional dalam Konflik di Libya 

Berbeda dengan apa yang terjadi di Mesir dan Tunisia, di Libya, Moammar 

Khadafy secara aktif merespon tekanan dari publik Libya dengan serangan militer 

kepada pihak oposisi dan menggalang dukungan dari para pengikut setianya untuk 

mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa Libya. Respon Moammar 

Khadafy ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat internasional karena telah 

menyebabkan timbulnya korban jiwa dari pihak sipil. 

Melihat kejahatan kemanuasiaan yang terjadi di Libya, PBB kemudian 

mengeluarkan relosusi sebagai berikut: 
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No. Nomor Resolusi         Tanggal                                 Isi 
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31 Oktober 2011 

 

 

 

 

 a. Keprihatinan terhadap kondisi 

kemanuasiaan: 

  - Penduduk sipil menjadi korban 

  - Pengungsi 

  - Minimnya obat-obatan. 

b. Perintah/permintaan kepada Libya: 

- Menghormati HAM 

- Menjaga keamanan Warga Negara Asing 

dan     aset mereka. 

- Memberi akses bagi personel kesehatan dan 

kemanusiaan untuk masuk ke Libya. 

c. Rujukan kepada ICC: 

- Meminta ICC untuk melakukan 

penyelidikan terhadap situasi di Libya. 

d. Embargo senjata terhadap Libya. 

e. Larangan bepergian bagi 16 orang( Annex 

I) 

f. Pembekuan aset bagi 6 orang ( Annex II). 

 

a. Memberikan kewenangan Negara Anggota 

untuk bertindak dalam kerjasama dengan 

Dewan Keamanan guna melindungi penduduk 

sipil. 

b. Pembentukan zona larangan terbang. 

c. Pengetatan embargo senjata. 

 

a. Pembentukan UNSMIL 

b. Pencabutan zona larangan terbang 

 

a. Menyambut perkembangan positif di Libya. 

b. Mendukung Pemerintah transisi di Libya 

dalam menjalankan komitmen terhadap 

demokrasi,pemerintahan yang baik, 

penegakan hukum, dan penghormatan 

terhadap Hak Asasi Manusia. 

 

a. Menyerukan kepada pihak berwenang di 

Libya untuk melakukan pengawasan dan 

pelucutan senjata. 

b. Penghancuran senjata kimia.  
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6. S/RES/2022(2011) 2 Desember 2011 

 

 

 

a. Memperpanjang misi PBB di Libya sampai 

16 Maret 2012. 

b. Pengawasan Senjata. 

                                        Tabel 1: Resolusi DK PBB (Libya) 

 

Adanya serangan pasukan Moammar Khadafy terhadap warga sipil tersebut 

dinilai sebagai bentuk kejahatan atas kemanusiaan. 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 
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tentaranya yang melakukan tindakan yang dianggap tidak berperikemanusiaan 

sehingga PBB dan Liga Arab memberikan peringatan terhadap Qaddafi, namun 

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. 

3. Penggunaan Kekerasan oleh Negara dalam Konflik di Libya 

Perancis memegang peranan yang signifikan dalam intervensi NATO di 

Libya, namun Perancis sendiri rupanya telah lama berusaha melakukan intervensi 

terhadap krisis yang terjadi di Libya sebelum memutuskan melakukan intervesi 

militer bersama negara-negara NATO. Upaya diplomatik Perancis dilakukan 

melalui beberapa cara. Setidaknya ada tiga jalur yang dapat diindentifikasi yakni 

melalui usaha unilateral, melalui PBB, melalui Uni Eropa dan melalui NATO. 

Secara unilateral Perancis melakukan beberapa tekanan terhadap pemerintah Libya. 
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Salah satunya dengan cara memberikan pengakuan kepada pihak oposisi bahkan 

sebelum rezim Moammar Khadafy mundur. Hal ini terjadi pada pertemuan pihak 

oposisi dan presiden Perancis Nicolas Sarkozy di Paris pada 11 Maret 2011. Salah 

satu tujuan tindakan ini adalah melemahkan posisi Moammar Khadafy di dunia 

internasional. Pengakuan Pemerintah Perancis terhadap pihak oposisi ini secara 

langsung telah menempatkan posisi pihak oposisi (NTC) dalam tempat yang lebih 

tinggi, karena dengan pengakuan ini NTC telah mendapatkan kedaulatan dan 

legitimasi sebagai pihak yang diakui dalam Perang Saudara Libya. 

Sejak awal konflik, Perancis melalui Nicolas Sarkozy terlihat sangat kuat 

untuk mendukung serangan udara terkoordinasi terhadap target militer Moammar 

Khadafy. Hal ini terlihat pada pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa untuk membahas 

Libya. Dalam pertemuan ini, Nicolas Sarkozy melakukan beberapa pertemuan 

bilateral dengan anggota Uni Eropa khususnya David Cameron dari Inggris dan 

Angela Markel dari Jerman. Melalui upaya bilateral ini, Perancis memaksa Uni 

Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi atas Libya dan seruan penghentian kekerasan. 

Namun, yang paling penting yakni pertemuan ini memberikan posisi Perancis yang 

tegas untuk menentang Moammar Khadafy. Melalui pertemuan ini pula, Perancis 

mulai membangun justifikasi bagi operasi militer selanjutnya. Justifikasi yang 

dibangun Perancis adalah perlindungan terhadap warga sipil Libya. Justifikasi ini 

digunakan Perancis sebagai argumen utama dalam upaya diplomatik Nicolas 

Sarkizy selanjutnya kepada NATO dan PBB. Kesungguhan Perancis untuk 
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melakukan invasi ke Libya juga dibuktikan dengan dikeluarkannya dana sebesar 

kurang lebih U$D 413 juta untuk membiayai kampanye militernya di Libya. 

Upaya diplomatik Nicolas Sarkozy di UE juga merupakan landasan yang 

memudahkan bagi upaya diplomatik selanjutnya kepada PBB dan NATO. 

Diplomasi yang dilakukan Nicolas Sarkozy dalam NATO umumnya dilakukan 

secara bilateral kepada anggota NATO tertentu seperti Inggris dan Amerika Serikat. 

Hal ini dilakukan karena tidak semua anggota NATO mendukung upaya Nicolas 

Sarkozy seperti Turki. Upaya diplomatik Nicolas Sarkozy yang berhasil salah 

satunya adalah dukungan David Cameron untuk menciptakan zona larangan 

terbang di Libya sebagai strategi mencegah serangan udara oleh tentara pemerintah 

Moammar Khadafy. Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya melemahkan opsi 

militer Moammar Khadafy dalam melawan oposisi. Upaya diplomatik ini 

mendukung upaya yang sama pada jalur Dewan Keamanan PBB dan berhasil. PBB 

mengeluarkan zona larangan terbang berdasarkan Resolusi DK PBB 1973. 

Resolusi DK PBB 1973 dan konsensus Paris menjadi starting point bagi 

Perancis untuk melakukan invasi militer ke Libya. Pertemuan di Paris dilaksanakan  

dan dihadiri oleh perwakilan kepala negara Barat dan Arab, untuk membicarakan 

implementasi resolusi PBB 1973, yang membolehkan negara-negara tersebut 

melakukan ―langkah-langkah yang diperlukan‖ untuk melindungi warga sipil dari 

militer yang loyal terhadap Moammar Khadafy. Tanggal 19 Maret 2011 atau 2 hari 

setelah Resolusi PBB 1973 dikeluarkan, Perancis mulai mengirimkan belasan 
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pesawat tempurnya untuk menghancurkan kendaraan berat dan basis pertahanan 

udara milik pasukan Libya . Sebuah pesawat Perancis melepaskan tembakan 

pertama terhadap sasaran pasukan pemerintah Libya dan menghancurkan sejumlah 

kendaraan militer. Tak lama kemudian, pasukan laut Inggris dan Amerika Serikat 

yang dilengkapi dengan kapal induk pengangkut pesawat mulai memasuki perairan 

Libya. Menjelang akhir bulan Maret, barulah seluruh negara anggota NATO dan 

sebagian negara Arab ikut menerjunkan pasukannya dalam operasi militer tersebut. 

Selain mengirimkan pasukan , sejumlah negara NATO juga diketahui mengirimkan 

bantuan uang, persenjataan dan pelatihan militer kepada pihak NTC. Melalui 

NATO, Nicolas Sarkozy berhasil mengeluarkan operasi serangan udara 

terkoordinasi dan embargo senjata atas nama NATO kepada rezim Moammar 

Khadafy. Perancis dan Inggris menjadi pionir, diikuti oleh Amerika Serikat dan 

Kanada. Serangan ini juga disertai sejumlah negara anggota NATO lainnya seperti 

Belgia, Denmark, Belanda, Norwegia, dan Spanyol. 

Dalam The North Atlantic Treaty tidak dikemukakan secara eksplisit kapan 

NATO dapan melakukan intervensi militer kepada negara lain diluar anggotanya. 

Tetapi dalam The North Atlantic Treaty dikemukakan bahwa aktivitas NATO juga 

berkaitan dengan Piagam PBB. Hal itu dapat dilihat dalam : 

1. Article 1 : The Parties undertake, as set forth in the Charter of the 

United Nations, to settle any internasional dispute in which they may 

be involved by peaceful means in such a manner that international 
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peace and security and justice are not endengared, and to refain in 

their internasional relations from the threat or use of force ini any 

manner inconsistent with the purposes of the United Nations. 

2. Article 5 : The Parties agree that an armed attack against one or 

more them in Europe or North America shall be considered an attack 

against them all and consequently they agree that, if such an armed 

attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or 

collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the 

United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking 

forthwith, individually and in concert with the other Parties, such 

action as it  deems necessary, including the use of armed force, to 

restore and maintain the security of the the North Atlantic area. Any 

such armed attack and all measures taken as a result thereof shall 

immediately be reported to the Security Council. Such measures 

shall be terminated when the Security Council has taken the 

measures necessary to restore and maintain international peace and 

security. 

3. Article 7 : This Treaty does not affect, and shall not be interpreted as 

affecting in any way the rights and obligations under the Charter of 

the Parties which are members of the United Nations, or the primary 

responsibility of the Security Council for the maintenance of the 

international peace and security. 
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Artikel 7 The North Atlantic Treaty mengindikasikan bahwa negara-negara 

anggota NATO tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota PBB. Hak dan 

kewajiban tersebut termasuk yang ditentukan dalam kerangka BAB VII Piagam 

PBB. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi salah satu dasar bagi NATO untuk 

melibatkan diri di Libya. 

Dasar lain yang juga relevan adalah Statement NATO tentang Libya tanggal 

14 April 2011 dan 08 Juni 2011. 

Statement on Libya tanggal 14 April 2011 pada dasarnya memuat tentang: 

1. NATO akan terus mengkoordinasikan tindakan di Libya dengan 

berkonsultasi pada PPB, organisasi regional dan organisasi-

organisasi internasional. 

2. NATO akan memimpin pasukan untuk mengambil tindakan yang 

tegas dalam melindungi warga sipil dan daerah-daerah sipil yang 

diserang di Libya, menegakkan No-Fly Zone dan embargo senjata 

seperti yang dimuat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. 

3. NATO berkomitmen untuk menjalankan Resolusi Dewan Keamanan 

PBB 1970 dan 1973. Dalam melaksanakan misinya, NATO 

menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, 

keutuhan wilayah dan persatuan nasional Libya. 
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Statement on Libya tanggal 08 Juni 2011 memuat tentang: 

1. NATO kembali menegaskan komitmen untuk mendukung penegakan 

dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 dan 1973. 

2. Dengan mandat dari PBB, NATO yakin dapat mengakhiri konflik di 

Libya. Dengan tekanan militer, politik dan ekonomi akan membantu 

mengakhiri serangan terhadap warga sipil dan membuat rakyat Libya 

menentukan masa depannya sendiri. 

3. NATO akan terus berkoordinasi dengan organisasi lainnya, termasuk 

PBB, Uni Eropa, Liga Arab dan Uni Afrika dan berkonsultasi dengan 

organisasi lain seperti the Organisation of the Islamic Conference 

dan mendorong upaya organisasi-organisasi tersebut pasca konflik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

Apabila kita melihat peristiwa yang terjadi di Libya, peristiwa yang hampir 

serupa pernah terjadi juga di Kosovo. Persamaan dari kedua peristiwa tersebut 

adalah intervensi yang dilakukan oleh NATO bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada rakyat sipil, adanya pro dan kontra dari masyarakat 

internasional serta adanya penolakan keras dari kedua negara tersebut. 

Perbedaannya adalah dari segi legalitas, intervensi kemanusiaan NATO di Libya 

mendapat otoritas DK PBB melalui Resolusi DK PBB 1973 sedangkan intervensi 

kemanusiaan NATO di Kosovo tidak mendapat otoritas eksplisit dari DK PBB 
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sehingga dapat dikatakan melanggar prinsip non-intervensi dan pelarangan 

kekuatan bersenjata yang diatur dalam pasal 2(4) dan 2(7) Piagam PBB. 

 

B. Analisis 

Bela diri merupakan alasan utama bagi penggunaan kekerasan oleh suatu 

negara. Hal ini mencerminkan adanya kesamaan dalam pemahaman dari negara-

negara. Dalam prakteknya pernyataan tersebut ternyata tidak seluruhnya benar. 

Perbedaan yang besar adalah terdapatnya  perbedaan pemahaman dalam luasnya 

cakupan self-defence, terutama terkait dengan persoalan interprestasi atas Pasal 51 

Piagam PBB. Kelompok yang memilih interprestasi luas beranggapan bahwa, 

pertama, referensi atas inherent right dalam Pasal 51 menyediakan sebuah hukum 

kebiasaan atas hak untuk self-defence. Kedua, hak dalam hukum kebiasaan 

memberikan pengertian yang lebih luas dan tidak hanya atas serangan bersenjata. 

Isi Pasal 51 Piagam PBB menunjuk pada self defence sebagai tindakan yang 

dilakukan secara individual maupun kolektif. Klasifikasi seperti ini dapat 

diterapkan dalam kenyataan. Dalam Pasal 5 Traktat NATO (1949) dinyatakan 

bahwa serangan atas suatu negara anggota merupakan serangan terhadap negara-

negara anggota lainnya –klausula ini dikenal sebagai klausula all for one. 

Pengadilan (ICJ) dalam kasus Nicaragua menyatakan pengertian atas self-defence 

secara kolektif dikenal dalam hukum kebiasaan internasional. Untuk menghindari 
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penyalahgunaan, Pengadilan memberikan penjagaan bersifat prosedural. Pertama, 

harus terdapat bukti akan adanya sebuah serangan bersenjata oleh sebuah negara A 

terhadap negara B. Kedua, negara B harus memiliki pemahaman bahwa ia telah 

menjadi subjek dari serangan negara A. Ketiga, setelah itu negara B meminta 

pertolongan terhadap negara lain. Keempat, negara lain tersebut tidak mendasarkan 

alasan tindakannya pada pemahamannya sendiri. Sebagaimana tercermin dalam 

situasi ketika Kuwait diinvasi oleh Irak dan kemudian Kuwait meminta bantuan 

kepada Dewan Keamanan. 

Penggunaan justifikasi bagi penggunaan kekerasan dalam kaitannya dengan 

self-defence adalah munculnya doktrin pre-emtive yang sangat terkait erat dengan 

tragedi 11 September 2011. Klaim hak atas self-defence yang bersifat antisipatif 

telah sering digunakan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan 

Israel. Penggunaan klaim yang didasarkan pada hak atas self-defence pre-emtive 

merupakan sebuah persoalan yang sangat kontroversial. 

Pemikiran yang mendukung doktrin pre-emtive strike menyatakan bahwa 

sebuah negara diharuskan menunggu serangan terlebih dahulu –atau bahkan 

dibiarkan untuk tereskalasi terlebih dahulu—sebelum melakukan reaksi termasuk 

tindakan yang konyol. Kontroversial pre-emtive war ini dibiarkan tidak terpecahkan 

oleh ICJ. 
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Dalam menyikapi kejadian yang terjadi di Libya, Dewan Keamanan 

bersidang. Pada tanggal 26 Februari 2011 diterbitkan Resolusi 1970 yang intinya 

meminta Pemerintah Libya menghormati hak asasi manusia, hukum humaniter, dan 

pemantauan atas pelaksanaan hak asasi manusia. Namun Dewan Keamanan merasa 

Libya tidak mematuhi Resolusi 1970 di mana pemerintahan Moammar Khadafy 

terus melakukan serangan bersenjata terhadap masyarakat sipil, terutama melalui 

udara. Pada tanggal 17 Maret 2011 diterbitkan Resolusi 1973. Resolusi ini diterima 

oleh semua anggota Dewan Keamanan PBB, tetap maupun tidak, kecuali China dan 

Rusia. Kedua negara tersebut tidak menolak resolusi dengan hak vetonya, 

melainkan abstain. Tanggal 19 Maret 2011 atau 2 hari setelah Resolusi PBB 1973 

dikeluarkan, Perancis mulai mengirimkan belasan pesawat tempurnya untuk 

menghancurkan kendaraan berat dan basis pertahanan udara milik pasukan Libya. 

Sebuah pesawat Perancis melepaskan tembakan pertama terhadap sasaran pasukan 

pemerintah Libya dan menghancurkan sejumlah kendaraan militer. Tak lama 

kemudian, pasukan laut Inggris dan Amerika Serikat yang dilengkapi dengan kapal 

induk pengangkut pesawat mulai memasuki perairan Libya. Menjelang akhir bulan 

Maret, barulah seluruh negara anggota NATO dan sebagian negara Arab ikut 

menerjunkan pasukannya dalam operasi militer tersebut. 

Satu sisi isi Resolusi 1973 adalah penerapan no fly zone. Libya dilarang 

menerbangkan pesawatnya meski berada dalam wilayah kedaulatan. Tujuannya 

agar pesawat tempur Libya tidak dapat melakukan serangan. Meski telah ada 
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pemberlakuan no fly zone ternyata tentara Moammar Khadafy tetap menyerang 

Benghazi. Akhirnya sejumlah negara memulai serangan terhadap basis-basis militer 

Libya yang dimulai Perancis. Libya pun dalam beberapa hari mengalami serangan 

dari udara maupun laut. 

Serangan yang dilakukan NATO dapat dibenarkan karena dua alasan. 

Pertama, serangan NATO dalam rangka melaksanakan resolusi Dewan Keamanan 

PBB 1973. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa masyarakat internasional 

dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan, termasuk penggunaan kekerasan 

berdasarkan BAB VII Piagam PBB, untuk mencegah lebih banyak jatuhnya korban 

sipil di Libya dan kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaam oleh 

rezim Moammar Khadafy. Kedua, situasi di Libya dapat mengancam perdamaian 

dan keamanan internasional bila terus dibiarkan dan tidak diambil tindakan oleh 

masyarakat internasional yang dilegitimasi oleh PBB.  

Dalam pandangan hukum internasional, negara dikatakan berdaulat karena 

kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki negara. Tidak ada hukum internasional 

yang mampu membatasi kedautan suatu negara. Suatu prinsip kedaulatan negara 

dalam hukum internasional dianggap sebagai prinsip yang pertama dan utama, 

namun dalam beberapa waktu kemuadian kedaulatan negara dianggap sebagai 

alasan untuk melindungi suatu negara dari tindakan pelanggaran HAM (Hak Asasi 

Manusia) yang terdapat di negara tersebut. Kedaulatan negar harus dilihat dari dua 

aspek yaitu internal dan eksternal. Aspek internal berkaitan dengan kewenangan 
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yang dimiliki negara dalam teritorialnya yang meliputi hak untuk menentukan 

sistem politik, hukum dan ekonomi yang dianut suatu negara. Aspek ini berkaitan 

dengan status negara sebagai subjek dalam hukum internasional yang kemudian 

menimbulkan aspek eksternal, yaitu bahwa setiap negara memiliki posisi yang 

sederajat dalam melakukan interaksi sesama negara. Oleh karena itu, setiap negara 

tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kepada negara lain. 

Adapun, dalam khazanah hukum internasional, doktrin intervensi 

kemanusiaan (Humanitarian Intervention) telah menimbulkan perdebatan yang 

hangat. Perdebatan timbul karena doktrin tersebut berhadapan langsung dengan 

prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional ; Prinsip kedaulatan negara dan 

Prinsip non-intervensi. Piagam PBB telah mengatur prinsip kedaulatan negara dan 

non intervensi dalam: 

Pasal 2(1) yang berbunyi: 

“The organization in based on the principle of the sovereign equality of all the 

members.” Yang artinya ―Organisasi ini (PBB) berdasarkan prinsip kesetaraan 

kedaulatan dari semua anggota‖ 

Pasal 2 (4) : 

“All members shall refrain in their international relation from the threat or use of 

force against the teritori integrity or political independence of any state, or in any 

other manner incosistent with the purpose of the United Nations.” Yang artinya: 
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―Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari 

ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integtitas teritorial atau kemerdekaan 

politik negara manapun, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan PBB.‖ 

Pasal 2 (7): 

“Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to 

intervene in matters which essentially whitin the domestic jurisdiction of any state 

or shall require the Members to submit such matters ti sattlement under the present 

charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement 

measures under chapter VII‖. Yang artinya: ―Tidak ada yang terkandung dalam 

piagam ini yang akan mengizinkan PBB untuk campur tangan dalam hal yang pada 

dasarnya dalam yuridiksi domestik negara manapun atau mewajibkan Anggota 

untuk menyerahkan hal-hal seperti penyelesaian di bawah piagam ini, tetapi 

prinsipnya tidak mengurangi penerapan langkah-langkah penegakan hukum di 

bawah Bab VII‖ 

Ketentuan piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan 

antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tersebut semakin 

dikuatkan dengan resolusi majelis umum PBB No. 2625  yang dikeluarkan pada 

tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis 

Umum Tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan 

Persahabatan dan Kerjasama Antarnegara yang Berkaitan dengan Piagam PBB. 
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Namun dalam praktek negara-negara dewasa ini, prinsip-prinsip tersebut 

kerap ―dilanggar‖ dengan alasan-alasan kemanuasiaan. Intevensi kemanusiaan di 

Irak, Kosovo dan di Libya dapat dijadikan bukti bahwa doktrin tersebut telah 

―dilanggar‖ oleh negara-negara dalam hubungan internasionalnnya. Tindakan 

negara-negara dalam melakukan intervensi kemanusiaan sering didasari bahwa 

telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam 

kedamaian dan keamanan internasional yang merupakan tujuan dibentuknya PBB. 

Atas dasar itulah mengapa beberapa negara mengartikan bahwa intervensi yang 

mereka lakukan tidak melanggar ketentuan hukum dalam hukum internasional. 

Perkembangan dalam hukum internasional juga telah mengindikasikan 

bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu isu penting dan universal sehingga 

perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan 

antarnegara. Indikasi dapat terlihat dengan lahirnya Universal Declaration Of 

Human Right (1948) serta International Convenant on Civil and Political 

Right(ICCPR) dan International Convenant on Economic, Social and Cultural 

Rights (ICESCR) 1966. Pada awal penerimaan dan permberlakuan hak asasi 

manusia, tiap-tiap negara memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang 

cukup besar adalah mengenai universalitas hak asasi manusia itu sendiri. Namun, 

dalam Deklarasi Wina tahun 1993, tiap-tiap negara telah berkomitmen bahwa setiap 

hak asasi manusia itu bersifat universal (universal), tidak dapat dipisahkan 

(indivisible), saling ketergantungan (interdependence), saling terkait (interrelated). 



24 
 

Komitmen masyarakat internasional atas perlindungan HAM dewasa ini 

dapat dikatakan sudah melampaui batas teritorial (wilayah). Argumen tersebut 

lumrah jika melihat sejarah peradaban manusia dan hubungan antar negara. 

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara terhadap penduduknya 

telah memberikan pelajaran berharga, bahwa kewenangan negara atas penduduknya 

harus dibatasi. Pembatasan tersebut tidak dilihat sebagai pemangkasan kedaulatan 

negara, namun sebagai sebuah tindakan pencegahan agar negara tidak dapat 

bertindak sesuka hatinya. Kelanjutan pembatasan kewenangan itu di lain pihak 

akan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat internasional untuk 

meningkatkan kerjasamanya dalam hal perlindungan dan penghormatan atas nama 

kemanusiaan. 

Dengan asumsi tersebut dia atas, maka penerapan doktin intervesi 

kemanusiaan dalam hukum internasional publik manjadi sangat penting. Apalagi 

jika dilihat bahwa peristiwa-peristiwa di dunia saat ini cukup banyak 

memperlihatkan bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia dalam yuridiksi 

domestik negara kerap terjadi. Pembatasan kebebasan hak sipil dan politik yang 

terjadi di Myanmar serta tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sudan, Suriah dan 

Libya dapat menjadi bukti bahwa dunia ini sangat rentan akan terpenuhinya 

keamanan dan kedamaian. Oleh karena itu, peran negara juga organisasi 

internasional menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan global tersebut. 
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Dalam kasus Libya tidak ada persoalan substansial terkait dengan sah 

tidaknya intervensi karena pada kenyataannya, intervensi dilakukan dibawah 

payung mandat Dewan Keamanan PBB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


