BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ketidakstabilan dan adanya permusuhan (hostility) yang terjadi di Asia Selatan
disebabkan oleh adanya konflik antara India dan Pakistan. India dan Pakistan telah
terlibat konflik selama lebih dari 50 tahun, dan selama itu pula telah terjadi beberapa kali
konflik bersenjata, diantaranya adalah konflik bersenjata di daerah Kashmir.
Pemberontakan yang terjadi di Kashmir, yang diduga didorong oleh Pakistan, yang
kemudian diatasi oleh India, membuat hubungan kedua negara menjadi tegang (Ganguly,
1998:1)
Konflik bersenjata antara India dan Pakistan diawali oleh konflik perebutan wilayah
Jammu-Kashmir, atau sering disebut Kashmir. Konflik ini berawal dari adanya
perpecahan antara golongan Hindhu dan Muslim di India. Adanya perpecahan tersebut
diselesaikan dengan pembentukan Negara Pakistan yang didominasi oleh orang-orang
Muslim. Namun, masalah kembali muncul ketika pembagian wilayah antara India dan
Pakistan oleh Pemerintahan Inggris. Wilayah Kashmir merupakan daerah dengan
mayoritas penduduk beragama Islam yang dipimpin oleh seseorang yang beragama
Hindhu, yang akhirnya menjadi bagian dari India pada tahun 1947 (Ayunda & Y.,
2017:916-917).
Konflik antara India dan Pakistan diawali ketika Inggris yang pada tahun 1900-an
masih menduduki India, mendukung gerakan orang-orang Muslim di India yang
dipimpin oleh Mohammad Ali Jinnah dengan niat mencegah terjadinya perlawanan dari
gerakan nasionalis orang-orang Hindu. Kelompok Muslim dan Hindu kemudian diadu
domba oleh Inggris, sehingga gerakan orang-orang Muslim mendesak untuk membentuk
daerah sendiri bernama ‘Pakistan’, sedangkan gerakan nasionalis orang-orang Hindu
meminta untuk membentuk negara India. Maka dari itu, Inggris membentuk garis batas
geografis yang memisahkan India dan Pakistan. Pemisahan ini membuat orang-orang
Muslim berpindah ke Pakistan, dan orang-orang Hindu pindah ke India (Wani &
Suwirta, 2013:181). Kemudian, pada bulan Oktober 1947, sekelompok suku Pushtun
Afridi mendatangi Kashmir untuk membantu ‘saudara seiman’ mereka yang khawatir
terhadap sikap Hari Singh, yang akan menyatakan diri menjadi bagian dari India. Orangorang di Kashmir akhirnya menyatakan perang melawan Maharaja dan menguasai
ibukota Kashmir, Srinagar. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, Hari Singh meminta

kepada Pemerintah India untuk memberikan bantuan militer. Gubernur Jenderal
Mountbatten, yang berkuasa saat terjadi konflik di Kashmir, menerima permintaan
tersebut, dengan syarat bahwa penduduk Kashmir akan diberikan hak untuk menentukan
pilihan mereka (referendum). Pada bulan Januari 1948 perwakilan India untuk Dewan
Keamanan PBB meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik
antara India dan Pakistan di Kashmir. Kemudian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan
dua resolusi. Yang pertama dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 1948 yang mengatur
bahwa masa depan Kashmir harus sesuai dengan keinginan penduduk di sana. Yang
kedua dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 1949 yang mengatur bahwa penetapan status
Kashmir akan ditentukan melalui plebisit yang bebas dan tidak memihak. Gencatan
senjata akhirnya terjadi pada 1 Januari 1949, dan pada tanggal 27 Juli 1949 perwakilan
militer India dan Pakistan menandatangani perjanjian gencatan senjata di Karachi, yang
berisi tentang batasan wilayah gencatan senjata (Cheema, 2015:49-50). Meskipun telah
ada kesepakatan gencatan senjata, konflik antara India dan Pakistan ternyata berlanjut di
tahun 1965. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya dari Pakistan untuk menyusup ke
Kashmir dan berencana untuk mengadakan pemberontakan terhadap tentara India,
namun hal ini gagal terlaksana (Chaudhuri, 2019:670-671).
Konflik perebutan wilayah yang disertai dengan penggunaan kekuatan bersenjata
tidak hanya terjadi pada India dan Pakistan. Kasus serupa juga terjadi antara Israel dan
Palestina. Dalam kasus ini, berdasarkan Perjanjian Oslo, daerah West Bank dibagi
menjadi 3, yaitu daerah A yang dikuasai oleh Palestina, daerah B yang dikuasai oleh
Palestina secara administratif dan Israel secara keamanan, dan daerah C yang dikuasai
oleh Israel, dimana berdasarkan perjanjian tersebut daerah C secara bertahap akan
diberikan kepada Palestina. Namun, hal tersebut tidak terealisasikan, dan Israel
memperluas wilayah administrasinya ke daerah C. Pemerintah Israel melakukan
penghancuran pemukiman dengan alasan tidak adanya izin pendirian bangunan,
penghancuran pemukiman merupakan bagian dari operasi militer, atau sebagai hukuman
kepada orang-orang Palestina atas penyerangan terhadap penduduk Israel atau pasukan
keamanan Israel (Ferrer, 2018:3).
Di dalam Piagam PBB, jika terjadi konflik antara dua negara, negara-negara yang
terlibat dalam konflik hendaknya menyelesaikan konflik dengan upaya-upaya damai
(peaceful meanings) (UN Charter, article 2(3)). Selanjutnya, suatu negara tidak
diperbolehkan menggunakan kekuatan bersenjata kepada negara lain (UN Charter,
article 2(4)). Hal ini menunjukkan bahwa konflik antara dua negara perlu diselesaikan

dengan cara-cara damai, tanpa adanya penggunaan kekuatan bersenjata. Namun, jika
dalam konflik tersebut telah terdapat penggunaan kekuatan bersenjata, maka pendekatan
yang dilakukan akan berbeda. Di dalam Piagam PBB terdapat pengecualian penggunaan
kekuatan bersenjata ketika suatu negara mengalami serangan dari negara lain sebagai
tindakan pembelaan diri (self defense) (UN Charter, article 51). Selain itu, tindakan
pembelaan diri (self defense) oleh suatu negara merupakan balasan dari serangan yang
besar (the most grave forms of use of force which constitutes an armed attack) kepada
negara tersebut (Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua,
1986:101).
Ketika suatu negara terlibat dalam konflik bersenjata, perlu diketahui apakah negara
tersebut dibenarkan untuk menggunakan kekuatan bersenjatanya. Menurut Prof. Mochtar
Kusumaatmadja, hal ini disebut jus ad bellum (Haryomataram, 2012:6). Salah satu cara
untuk menentukan apakah penggunaan kekuatan bersenjata bisa dilegitimasi adalah
dengan menggunakan teori just war. Teori just war mencakup hal-hal yang dibenarkan
dalam perang, dan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam perang (Elshtain, 2001:5). Di
dalam teori just war terdapat beberapa kriteria, antara lain: legitimate or competent
authority, just cause, right intention, announcement of intention, last resort, reasonable
hope of success, yang nantinya dapat menentukan jus ad bellum dari suatu penggunaan
kekuatan bersenjata. (Childress, 1978:428).
Penelitian ini dilakukan karena konflik antara India dan Pakistan seharusnya dapat
diselesaikan dengan cara-cara damai, namun karena adanya penggunaan kekuatan
bersenjata, maka penggunaan kekuatan bersenjata pada konflik antara India dan Pakistan
perlu diteliti lebih lanjut, terkait legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata yang terjadi
pada konflik tersebut. Selain itu, terdapat beberapa peristiwa penggunaan kekuatan
bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara, yang belum diketahui apakah penggunaan
kekuatan bersenjata tersebut dapat dilegitimasi atau tidak. Sehingga, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan referensi tentang penggunaan kekuatan bersenjata oleh
suatu negara, khususnya pada kasus konflik perebutan wilayah. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tentang legitimasi
penggunaan kekuatan bersenjata dengan kajian teori just war dalam konflik perebutan
wilayah Kashmir antara India dan Pakistan.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah penggunaan kekuatan bersenjata oleh India dan Pakistan di Kashmir dapat
dilegitimasi berdasarkan just war theory?

2. Apakah Hukum Humaniter Internasional berlaku pada konflik perebutan wilayah
tersebut?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk mengkaji penerapan just war theory oleh suatu negara dalam penggunaan
kekuatan bersenjata ketika terlibat dalam konflik bersenjata.

2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui legalitas dan legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh
India dan Pakistan berdasarkan just war theory.
b. Untuk mengetahui pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional pada saat
India dan Pakistan menggunakan kekuatan bersenjata.

D. Manfaat Penelitian
Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan
ilmu hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan teoritis bagi
perkembangan disiplin Ilmu Hukum pada umumnya dan bagi Hukum Humaniter
Internasional pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur atau
bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan
penulisan ilmiah di bidang Hukum Internasional.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas masalah yang
sedang diteliti.
4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan membantu
semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang
serupa atau yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Menurut Depri Liber Sonata, penelitian hukum normatif di Indonesia mirip dengan
penelitian hukum common law. Di dalam common law, penelitian hukum adalah proses
pencarian hukum yang berlaku pada suatu fakta atau kasus (Sonata, 2014:26).
Selanjutnya, menurut Peter Mahmud Marzuki, salah satu ciri sebuah penelitian hukum

adalah meneliti apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip
hukum (Marzuki, 2015:47). Pada penelitian ini, penulis menjelaskan hukum yang
berlaku pada suatu kasus dan mencari kesesuaian tindakan dengan norma hukum yang
berlaku, dalam hal ini apakah penggunaan kekuatan bersenjata (use of force) pada
konflik perebutan wilayah antara India dan Pakistan dapat dilegitimasi berdasarkan
teori just war.
2. Sifat Penelitian
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan
gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada (HS & Nurbani,
2013:9). Dengan adanya masalah yang sesuai dengan fakta, maka dapat diperoleh
saran-saran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam fakta yang telah diperoleh
(Ishaq, 2017:21). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan fakta-fakta tentang
konflik perebutan wilayah antara India dan Pakistan dan menganalisis masalah yang
terjadi dengan teori just war sehingga dapat ditemukan solusi dari konflik antara India
dan Pakistan.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan di dalam penelitian hukum mencakup pendekatan undang-undang
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2015:133). Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Kasus (case approach)
Dalam pendekatan kasus, yang digunakan oleh peneliti adalah alasan-alasan
hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Marzuki,
2015:158). Penelitian ini akan menggunakan beberapa putusan dari beberapa kasus
yang telah diadili di pengadilan tingkat internasional terkait dengan penggunaan
kekuatan bersenjata (use of force), yaitu kasus Military and Paramilitary in and
Against Nicaragua yang telah diadili di International Court of Justice (ICJ) dan
kasus Jean-Pierre Bemba Gombo yang telah diadili di International Criminal Court
(ICC).
b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum (Ishaq, 2017:99). Di dalam pendekatan
konseptual, diperlukan suatu konsep untuk menjadi acuan dalam suatu penelitian

hukum. Konsep yang diperlukan berasal dari prinsip-prinsip hukum yang dapat
ditemukan di dalam doktrin hukum atau pandangan sarjana yang berkembang di
dalam ilmu hukum (Marzuki, 2015:177-178). Penelitian ini menggunakan teori just
war oleh Grotius dan doktrin-doktrin tentang necessity dan proportionality di dalam
penggunaan kekuatan bersenjata, untuk membentuk konsep legitimasi penggunaan
kekuatan bersenjata dalam konflik perebutan wilayah.
4. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berbeda dengan sumber bahan hukum
pada penelitian hukum pada umumnya, karena penelitian ini adalah penelitian hukum
internasional. Penelitian hukum internasional pada dasarnya bersumber pada kebiasaan
(customary law) yang didukung dengan aturan dan prinsip yang disetujui di dalam
perjanjian dan disetujui oleh negara-negara dalam melaksanakan hubungan antar
negara. Keputusan yang diambil oleh peradilan di tingkat internasional juga sering
bersumber pada hal-hal tersebut (Hall, 2007:182). Selanjutnya, di dalam Pasal 38 ayat
(1) Statuta International Court of Justice (ICJ), diatur bahwa dalam memutus suatu
perkara, ICJ harus berdasarkan pada:
a. Konvensi-konvensi internasional
b. Kebiasaan-kebiasaan (international custom)
c. Prinsip-prinsip umum
d. Keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya dan ajaran-ajaran (doktrin)
terkemuka
Dari hal tersebut, penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum internasional
untuk mengkaji legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam konflik perebutan
wilayah di Kashmir. Sumber-sumber yang digunakan antara lain adalah piagam PBB
(UN Charter), kasus Military and Paramilitary in and Against Nicaragua, kasus JeanPierre Bemba Gombo, dan prinsip necessity dan proportionality yang merupakan
customary international law.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah
teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,
literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan
masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003:27). Bahan hukum yang dikumpulkan harus
selaras dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Jika penulis menggunakan
pendekatan kasus, maka penulis harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai isu hukum yang diteliti, dan jika penulis
menggunakan pendekatan konseptual, maka penulis harus mengumpulkan buku-buku
hukum untuk mencari konsep-konsep hukum (Marzuki, 2015:238-239). Dalam
penelitian ini, penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan internasional
tentang penggunaan kekuatan bersenjata dan buku-buku yang mengandung konsepkonsep penggunaan kekuatan bersenjata berdasarkan teori just war.
6.

Teknik Analisis Bahan Hukum
Untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan

penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan cara bernalar berdasarkan hal-hal
yang bersifat umum yang selanjutnya diturunkan ke dalam kesimpulan yang bersifat
khusus. Dalam penerapannya, penalaran deduktif menggunakan silogisme untuk
mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Silogisme menggunakan premis mayor yang
berisi pernyataan umum dan premis minor sebagai pernyataan yang lebih kecil
lingkupnya dari permyataan umum. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam penerapan
silogisme untuk penalaran hukum, yang menjadi premis mayor adalah aturan hukum,
sedangkan yang menjadi premis minor adalah fakta hukum (Ishaq, 2017:5-7). Pada
penelitian ini, yang menjadi premis mayor adalah legitimasi penggunaan kekuatan
bersenjata berdasarkan teori just war secara umum, dan yang menjadi premis minor
adalah penggunaan kekuatan bersenjata pada konflik perebutan wilayah oleh India dan
Pakistan. Sehingga, nantinya dapat diambil kesimpulan, apakah penggunaan kekuatan
bersenjata dalam konflik perebutan wilayah antara India dan Pakistan dapat
dilegitimasi berdasarkan teori just war atau tidak.

