BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Teori Legitimasi
Secara umum, legitimasi digunakan sebagai alasan pembenar dari sebuah otoritas
untuk menetapkan sebuah keputusan atau peraturan (Wolfrum, 2008:6). Konsep
legitimasi dapat diterapkan sebagai konsep deskriptif yang hampir berkaitan dengan
penyelidikan sosiologis yang mengarah kepada pandangan subjektif, atau dapat
digambarkan dengan pertanyaan apakah suatu hukum atau tindakan dapat dilegitimasi.
Konsep legitimasi juga dapat diartikan sebagai konsep normatif yang memiliki
beberapa kriteria untuk menilai suatu tindakan atau hukum, atau dapat digambarkan
dengan pertanyaan adalah apakah suatu tindakan atau hukum sesuai dengan kriteria
yang ada (Roberts, 2008:205). Max Weber berpendapat bahwa terdapat tiga bentuk
dari legitimasi, yaitu:
a. Charismatic Legitimacy, dimana sebuah otoritas merupakan bakat khusus
yang dimiliki oleh seseorang, layaknya seorang panutan atau pahlawan
b. Traditional Legitimacy, dimana sebuah otoritas merupakan hal yang
didapat secara turun temurun
c. Rational Legitimacy, dimana sebuah otoritas didasarkan pada sebuah
sistem dari peraturan-peraturan yang dibuat, yang disertai dengan
kepatuhan dari orang-orang yang ditunjuk oleh peraturan tersebut.
Legitimasi tipe ketiga sering disebut oleh Weber sebagai “legalitas”. Di dalam
rational legitimacy, pemilik otoritas memiliki legitimasi berdasarkan peraturan yang
ada dan otoritas yang dimiliki dapat dilegitimasi selama tidak bertentangan dengan
peraturan tersebut. Sehingga, yang terjadi selanjutnya adalah kepatuhan pada peraturan
yang ada, bukan pada orang pemegang otoritas (d'Entreves, 1963:689).
Terkait legitimasi tentang penggunaan kekuatan bersenjata untuk tindakan self
defense, ada 2 teori, yaitu objektif dan subjektif. Di dalam teori objektif, tindakan self
defense dapat dilegitimasi jika memang terjadi penyerangan, dan penggunaan kekuatan
bersenjata adalah benar-benar pilihan yang terakhir, serta tindakan yang dilakukan
adalah tindakan yang proporsional. Sedangkan dalam teori subjektif, memiliki
ketentuan yang sama, namun yang membedakan adalah tindakan self defense dapat

dibenarkan meskipun ketentuan tersebut tidak terpenuhi secara fakta, namun
penggunaan kekuatan bersenjata tetap dilakukan dengan baik. Kemudian, muncul teori
hybrid oleh Ferzan, yang menyatakan bahwa untuk memenuhi legitimasi self-defense,
suatu tindakan pembelaan diri perlu memenuhi kriteria objektif, baru kemudian disusul
dengan kriteria-kriteria lain sebagai kriteria subjektif. Dalam pandangan ini, tindakan
self-defense tidak dilihat apakah berhasil atau tidak, tetapi hanya perlu melihat apakah
tindakan ini berpotensi untuk berhasil atau tidak (Statman, 2008:661).
Salah satu contoh kasus yang terdapat perbedaan antara legalitas dan legitimasi
adalah intervensi kemanusiaan secara sepihak (unilateral humanitarian intervention)
dari NATO di Kosovo. Tindakan sepihak ini diambil oleh NATO ketika terjadi konflik
etnis di Yugoslavia pada tahun 1990-an. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 3 (tiga)
resolusi terkait kejadian tersebut, namun Dewan Keamanan PBB tidak memberikan
izin untuk melakukan intervensi kemanusiaan. NATO melakukan intervensi
kemanusiaan secara sepihak setelah upaya negosiasi gagal pada Maret 1999. NATO
tidak meminta izin kepada Dewan Keamanan PBB karena NATO beranggapan China
dan Rusia akan menggunakan hak veto jika NATO meminta izin kepada Dewan
Keamanan PBB. Alasan NATO melakukan tindakan intervensi kemanusiaan secara
sepihak adalah karena Yugoslavia tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan oleh
Dewan Keamanan PBB, maka NATO berpendapat bahwa kekuatan bersenjata
diperlukan untuk menghentikan konflik di Yugoslavia. Tindakan NATO ditentang oleh
beberapa negara, namun 12 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung
tindakan NATO. Pada akhirnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor
1244 yang menerima perjanjian yang dibuat oleh NATO dan Yugoslavia pada tahun
1999 untuk mengakhiri konflik di Yugoslavia, tanpa membahas mengenai tindakan
NATO yang tidak sesuai dengan Piagam PBB (Roberts, 2008, pp. 181-182). Hal ini
menjelaskan bahwa, suatu tindakan dapat dianggap illegal atau tidak sesuai dengan
aturan yang berlaku, namun Dewan Keamanan PBB melegitimasi tindakan tersebut.
Dalam hal ini, apabila intervensi kemanusiaan secara sepihak menjadi keputusan yang
terpaksa dilakukan, maka ini bisa menjadi pengecualian dalam pelarangan penggunaan
kekuatan bersenjata (Roberts, 2008:212).

2. Hukum Humaniter Internasional
a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional
Starke memberikan definisi sebagai berikut:
“The laws of war consist of the limits set by international law within which the
force required to overpower the enemy may be used, and the principles there
under governing the treatment of individuals in the course of war and armed
conflict.” (Starke, 1977:585).

Sedangkan Lauterpacht memberikan definisi sebagai berikut:
“Laws of war are the rules of the law of nations respecting warfare.” (H.
Lauterpacht, 1977:226)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional
adalah hukum yang mengatur perbuatan suatu negara dalam hal konflik bersenjata
dan melindungi individu pada saat terjadi konflik bersenjata.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pembagian Hukum Humaniter
Internasional. Yang pertama adalah jus ad bellum, yaitu hukum yang mengatur
tentang bagaimana negara dibenarkan untuk menggunakan kekuatan bersenjata.
Yang kedua adalah jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.
Kemudian, jus in bello dibagi menjadi dua lagi, yaitu hukum yang mengatur cara
berperang (Hague Laws), dan hukum yang mengatur perlindungan korban perang
(Geneva Laws). Tujuan adanya Hukum Humaniter Internasional adalah untuk
melindungi kombatan maupun kombatan dari penderitaan yang tidak perlu
(unnecessary suffering), menjamin hak-hak asasi orang-orang yang menjadi
tawanan musuh (prisoners of wars), dan membatasi kekuasaan pihak yang
berperang (Haryomataram, 2012:6-7).
b. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional
Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional terdiri dari perjanjian (treaties),
hukum kebiasaan (customary law), prinsip-prinsip umum (general principles),
instrumen hukum yang tidak mengikat (hybrid soft law instruments), yurisprudensi,
dan tulisan dari para tokoh (scholarly writings). Perjanjian-perjanjian yang
mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional antara lain adalah Konvensi Den
Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahan I

tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol
Tambahan II tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional
Tahun 1977, serta konvensi-konvensi lain yang mengatur tentang penggunaan
senjata (contoh: Protokol Jenewa tentang Gas yang Membuat Sesak Napas atau
Beracun, dan Metode Perang Menggunakan Bakteriologi Tahun 1925). Kemudian,
hukum kebiasaan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional berasal dari
praktik-praktik yang telah dilakukan oleh suatu negara dan panduan militer (military
manual). Selanjutnya, prinsip-prinsip umum dalam Hukum Humaniter Internasional
merupakan penerapan dari Pasal 38 ayat (1) huruf c Statuta ICJ yang mengatur
sumber-sumber Hukum Internasional. Namun, prinsip-prinsip umum ini juga dapat
diambil dari abstrak sebuah perjanjian atau kebiasaan. Instrumen hukum yang tidak
mengikat merupakan interpretasi dari sebuah hukum yang berlaku, dan sifatnya
bukan merupakan hukum yang baru (contoh: komentar dari Konvensi Jenewa
Tahun 1949 oleh ICRC) (Sassoli, 2019:34-67).
Dalam hal konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional memiliki beberapa
prinsip, diantaranya adalah prinsip pembeda (distinction), prinsip kepentingan
militer (military necessity), prinsip penderitaan yang berlebihan (unnecessary
suffering), dan prinsip proporsionalitas (proportionality). Prinsip pembeda mengatur
tentang 2 aspek, yaitu aspek individual dan aspek objek. Dalam aspek individual,
prinsip pembeda mengatur bahwa orang-orang yang terlibat langsung dalam konflik
bersenjata harus memiliki ciri khas, contohnya dengan seragam atau lambang yang
dapat diamati dari jauh, sehingga membedakan mereka dari orang-orang sipil.
Sedangkan dalam aspek objek, prinsip pembeda mengatur bahwa orang-orang yang
terlibat langsung dalam konflik bersenjata hanya diperbolehkan mengarahkan
serangan kepada objek militer. Selanjutnya, prinsip kepentingan militer memiliki
maksud bahwa tindakan militer dalam konflik bersenjata adalah dibenarkan, namun
hanya pada batas untuk membuat musuh menyerah atau tunduk. Kemudian, prinsip
penderitaan berlebihan memiliki maksud bahwa tindakan yang dilakukan oleh
orang-orang yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata tidak boleh
menyebabkan kerugian yang berlebihan. Hal ini secara langsung diatur di dalam
Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977, yang
melarang penggunaan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan berlebihan.
Dan, prinsip proporsionalitas memiliki maksud bahwa dalam hal keuntungan militer

(military advantage), kerugian yang disebabkan oleh suatu serangan tidak boleh
berlebihan (Solis, 2010:251-274).
c. Jenis-Jenis Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional
Untuk mengetahui jenis-jenis konflik bersenjata, terlebih dahulu perlu dipahami
Pasal 2 Umum dan Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa 1949. Pasal 2 Umum Konvensi
Jenewa 1949 mengatur bahwa konvensi ini berlaku pada semua konflik bersenjata
yang dideklarasikan, konflik yang terjadi antara 2 anggota konvensi atau lebih, dan
okupasi parsial atau penuh atas wilayah negara anggota Konvensi Jenewa 1949.
Pada pasal tersebut, digunakan istilah armed conflict, namun tidak ada definisi
khusus yang menjelaskan makna dari istilah armed conflict. ICRC berpendapat
bahwa kondisi armed conflict yang ada pada Pasal 2 Umum Konvensi Jenewa 1949
dapat dipenuhi jika terjadi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara
kepada negara lain. Dengan kata lain, armed conflict adalah kondisi dimana terdapat
penggunaan kekuatan bersenjata antara dua negara atau lebih. Kemudian, dari
pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pihak-pihak di dalam konflik bersenjata
adalah 2 negara atau lebih yang merupakan anggota Konvensi Jenewa Tahun 1949
(Crawford & Pert, 2015:91-95).
Kemudian, terdapat pengaturan lebih lanjut pada Protokol Tambahan Pertama
tahun 1977. Di dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan Pertama tahun 1977,
diatur bahwa situasi-situasi yang menjadi waktu berlakunya Konvensi Jenewa tahun
1949 juga termasuk situasi self-determination, termasuk di dalamnya situasi
colonial domination, alien occupation, dan racist regimes (CAR-conflict). Adanya
CAR-conflict di dalam Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, karena sebelum
adanya Protokol Tambahan tahun 1977 terdapat situasi colonial domination yang
dialami oleh beberapa daerah koloni di Afrika di bawah Portugal, allien occupation
yang dilakukan oleh Israel yang menduduki wilayah Palestina, dan racist regime
yang dialami oleh Afrika Selatan dan Rhodesia. Sehingga, dengan adanya situasisituasi tersebut, perlawanan yang dialami oleh beberapa negara yang mengalami
CAR-conflict dapat dianggap sebagai war of national liberation (Haryomataram,
2012:156-157).
Selanjutnya, di dalam Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa 1949 terdapat kalimat “In
the case of armed conflict not of an international character occuring in the territory
of one of the High Contracting Parties…”. Artinya, Konvensi Jenewa 1949 juga
mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional. Tolok ukur konflik

bersenjata non-internasional lebih kompleks dari tolok ukur konflik bersenjata
internasional. Suatu konflik baru dapat dikatakan konflik bersenjata noninternasional jika terdapat keterlibatan kelompok bersenjata (organized armed
group) dan konflik tersebut mencapai intensitas tertentu. Suatu kelompok dapat
dikatakan organized armed group jika kelompok tersebut memiliki tingkatan dalam
organisasinya, struktur komando serta peraturan-peraturan organisasi, akses
kepemilikan senjata, kemampuan melakukan operasi militer, dan intensitas
keterlibatan militer. Kemudian, organized armed group harus melakukan
operasinya dalam intensitas tertentu untuk dapat dikatakan sebagai konflik
bersenjata non-internasional. Selanjutnya, Di dalam Pasal 8(2)(f) Statuta Roma
1998, pihak-pihak dalam konflik bersenjata non-internasional adalah Otoritas
Pemerintahan suatu negara melawan organized armed group, atau antara beberapa
organized armed group (Dwyer & McCormack, 2016:56-60).

3. Teori just war
Teori just war atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Teori Perang yang Adil
pada awalnya merupakan pemikiran filsuf-filsuf Yunani klasik seperti Plato,
Aristoteles, dan Cicero. Prinsip ini kemudian dikembangkan di dalam ajaran Kristen.
Pada saat Agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi pada tahun 380
Masehi, orang-orang Kristen menghadapi keadaan dimana mereka menjadi tentara dan
memegang senjata. Pada saat itu belum ada alasan yang kuat bagi orang-orang Kristen
diperbolehkan menggunakan kekerasan. Untuk menjawab hal tersebut, St. Agustinus
mencoba menjawab hal tersebut dengan mengemukakan gagasan teori perang yang
adil dari perspektif Agama Kristen. Selanjutnya, Thomas Aquinas menjadikan teori
perang yang adil lebih luas dan sistematis, dan melengkapi konsep yang sudah ada
sebelumnya (Mamahit, 2014:273-275).
Menurut Prof. Haryomataram, just war adalah kondisi dimana suatu negara
dibenarkan untuk melakukan konflik bersenjata, apabila telah memenuhi syarat-syarat
antara lain (Haryomataram, 2012:2):
a. Just Cause
Menurut St. Agustinus, just cause adalah sebuah upaya yang dilakukan suatu
negara untuk melindungi keamanan atau kehormatan negara tersebut dan untuk
memberi sanksi kepada negara lain karena gagal menghukum warga negaranya
yang telah berbuat kesalahan, dalam hal ini telah menyerang negara lain (Mattox,

2006:74). Sedangkan berdasarkan Piagam PBB, hal yang bisa menjadi alasan untuk
menggunakan kekuatan bersenjata adalah tindakan pembelaan diri secara individual
dan kolektif. Lebih lanjut, alasan penggunaan kekuatan bersenjata di dalam
hubungan internasional harus jatuh pada satu dari tiga alasan berikut : tindakan
terhadap kejahatan, tindakan pembelaan diri (baik secara individu ataupun kolektif),
dan sanksi yang dilakukan atau diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB (Coverdale,
2004:233).
b. Right Authority
Pada dasarnya, kriteria right authority menjadi kriteria pertama dalam teori just
war. Setelah otoritas yang sah (pemerintah) menentukan bahwa penggunaan
kekuatan bersenjata adalah sah, maka subjek yang memiliki tugas untuk
mengadakan penggunaan kekuatan bersenjata harus melaksanakan penggunaan
kekuatan bersenjata, karena otoritas yang sah (pemerintah) telah memutuskan dan
melaksanakannya dengan prosedur yang ada (Childress, 1978:435-436). St.
Agustinus memberikan pengertian singkat bahwa right authority merupakan
pemerintahan yang berdaulat yang mempunyai otoritas untuk memulai perang
(Mattox, 2006:77).
c. Right Intent
Thomas Aquinas memberikan pengertian right intent dengan memberikan analogi,
bahwa di dalam peraturan suatu negara, pemerintah dapat membunuh seseorang
secara sah karena orang tersebut ‘berbahaya dan berdampak buruk bagi
masyarakat’. Maka, dalam teori just war ini, membunuh kombatan musuh adalah
sah, dengan alasan melindungi masyarakat dari ketidakadilan (Coverdale, 2004:226227).
d. Proportionality
Pada prinsip ini, sebuah perang harus memberikan manfaat yang lebih daripada
kerusakan yang disebabkan oleh perang tersebut, paling tidak kerusakan yang
ditimbulkan tidak melebihi manfaat yang didapatkan dari perang tersebut. Prinsip
ini dapat disebut juga principle of macro-proportionality, untuk prinsip
proportionality pada jus ad bellum, sedangkan principle of micro-proportionality
untuk jus in bello (Michael W. Brough, 2007:245-246). Prinsip proportionality pada
jus in bello mengatur pelarangan penyerangan terhadap penduduk sipil. Hal ini juga
diatur di dalam Pasal 51 ayat 5 huruf (b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa
Tahun 1977, yang mengatur pelarangan penyerangan yang dapat menyebabkan

hilangnya nyawa penduduk sipil, kerugian pada objek sipil, atau gabungan
keduanya, yang dianggap berlebihan untuk keuntungan militer (1977 Additional
Protocol I to the 1949 Geneva Convention, article 51 (5) (b)) (Hurka, 2005:36).
e. Last Resort
Prinsip ini mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa jalur non-litigasi tanpa
kekerasan, namun jika menunda penggunaan kekuatan bersenjata terlalu lama, dapat
memicu agresi atau akan terjadi eskalasi bencana kemanusiaan (Michael W.
Brough, 2007:245). Prinsip ini bukan berarti bahwa perang bisa dilakukan apabila
tidak ada lagi alternatif penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan, bukan berarti
juga sebuah negara dapat melakukan perang dengan alasan ‘sebagai titik akhir dari
serangkaian penyelesaian sengketa’. Prinsip last resort berarti ‘memikirkan sebuah
alternatif yang cocok untuk menghindari perang, namun tidak semua alternatif harus
dilakukan hingga akhir’ (Coverdale, 2004:259).
f. Just war theory Menurut Para Ahli
Di dalam perkembangan teori just war, terdapat beberapa pendapat dari tokohtokoh yang saling melengkapi. Untuk penjelasan yang lebih rinci, berikut adalah
gagasan-gagasan dari berbagai tokoh terkait dengan teori just war.
i.

Cicero

Di dalam bukunya yang berjudul “De Officiis”, Cicero menjelaskan just war
sebagai berikut:
“There are two types of conflict; the one proceeds by debate, the other by force.
Since the former is the proper concern of man, but the latter of beasts, one should
only resort to the latter if one may not employ the former. Wars, then, ought to be
undertaken for this purpose, that we may live in peace, without injustice; and once
victory has been secured, those who were not cruel or savage in warfare should
be spared.” (Stewart, 2018:13).
Terdapat dua hal pemikiran dari Cicero mengenai perang. Yang pertama, satu
pihak bisa menyatakan perang jika perundingan tidak memungkinkan. Hal ini
bermaksud untuk memberikan kebebasan kepada suatu pihak, apakah masalah
yang dihadapi bisa diselesaikan dengan berunding atau berperang. Ini sedikit tidak
sesuai dengan jus ad bellum modern yang mendahulukan tindakan-tindakan
damai. Yang kedua adalah perang yang dilaksanakan harus demi masa depan yang
damai tanpa ketidakadilan. Bagi pihak yang kalah dalam perang harus diberi
pengampunan, sehingga perdamaian dapat bertahan (Stewart, 2018:13).

ii.

St. Agustinus

Menurut Agustinus, definisi teori just war adalah:
“As a rule just wars are defined as those which avenge injuries, if some nation
or state against whom is waging war has neglected to punish a wrong committed
by its citizens, or to return something that has wrongfully taken.” (Mattox,
2006:46)
Definisi ini merupakan perkembangan definisi dari Cicero, yang menyatakan
bahwa hal yang membenarkan perang sebatas pada tujuan untuk mendapatkan
ganti rugi akibat dari hal yang merugikan dan kompensasi atas dampak dari
kejahatan yang dilakukan terhadap orang, barang-barang, atau hak dari pihak yang
dirugikan (Mattox, 2006:46).

iii.

Thomas Aquinas
Menurut Thomas Aquinas, ada beberapa aktivitas yang diizinkan untuk

dilakukan dalam sebuah perang. Selain itu, Thomas Aquinas juga memberikan
hal-hal yang menjadikan perang adalah benar, yaitu (Mamahit, 2014:275):
a) Penguasa yang memiliki otoritas memiliki wewenang untuk memerintahkan
dan mengumumkan adanya perang.
b) Perang boleh dilakukan atas dasar perlawanan kepada pihak yang telah
menyerang lebih dulu dan bersalah atas penyerangan tersebut.
c) Perang harus dilakukan dengan maksud menegakkan kebaikan dan
menghindari yang jahat.
iv.

Grotius
Grotius memberikan 3 (tiga) aspek dalam teori just war, yaitu alasan yang jelas

untuk perang (examine the reason to justify a war), cara melakukan perang
(concern with the conduct of war), dan cara untuk mengakhiri perang dan
memutuskan penyelesaian sengketa (concern with the termination of war, and
those measure conducive to a settlement) (Nelson, 1985:48). Terkait alasan
perang, Grotius memberikan 4 (empat) alasan pembenar adanya perang. Yang
pertama adalah defensio sui, yaitu alasan adanya perang adalah adanya tindakan
untuk membela diri (self-defense). Yang kedua adalah recuperation juris ac rerum
ablatarum, yaitu perang diadakan untuk mempertahankan hak milik, yang dalam
hal ini maknanya diperluas menjadi mempertahankan wilayah negara. Yang ketiga
adalah dam norum et impensarum qua ex bello oriuntur repetition, yaitu perang

dilakukan dengan tujuan perbaikan karena adanya pengabaian dari kontrak,
undang-undang, atau kelalaian. Dengan kata lain, perang dilakukan untuk
memperbaiki kesalahan pihak lain. Yang terakhir adalah punitio hostum, yaitu
alasan perang adalah untuk memberi hukuman kepada pihak yang memiliki niat
tidak baik, sehingga mengakibatkan kesalahan atau kerugian (Latipulhayat,
2017:219).
Selanjutnya, tentang cara melakukan perang (concern with the conduct of war),
Grotius dalam bukunya Jure Belli ac Pacis bagian 18 menyebutkan bahwa selain
mematuhi pemimpin pasukan, prajurit juga diperbolehkan menggunakan kekuatan
bersenjata kepada pihak-pihak yang pantas untuk dihukum atau mengambil
barang-barang dari orang-orang yang tidak bersalah, atas nama perang yang adil
(just war). Namun, Grotius juga memiliki pendapat yang menyempurnakan
pendapatnya yang sebelumnya, bahwa penggunaan kekuatan bersenjata (use of
force) tidak boleh bertentangan dengan kebaikan, dalam hal ini kebaikan-kebaikan
dalam ajaran Agama Kristen. Sehingga, hal inilah yang akhirnya menjadi acuan
dari tokoh-tokoh teori just war abad ke-21 (Anthony F. Lang, 2018:139). Yang
terakhir, tentang cara untuk mengakhiri perang (concern with the termination of
war, and those measure conducive to a settlement), Grotius berpendapat bahwa
meskipun dalam pelaksanaannya, perang menggunakan kekerasan dan penipuan
(force and fraud), itikad baik (good faith) adalah suatu hal mutlak yang tidak
membutuhkan perlakuan timbal balik (Nelson, 1985:54).
Dalam penulisan ini, aspek dalam teori just war menurut Grotius yang
digunakan adalah aspek alasan yang jelas untuk perang (examine the reason to
justify a war). Penulisan ini menganalisis alasan penggunaan kekuatan bersenjata
oleh India dan Pakistan, apakah penggunaan kekuatan bersenjata tersebut
merupakan upaya pembelaan diri, upaya mempertahankan wilayah negara, upaya
perbaikan karena adanya pengabaian dalam kontrak, atau upaya menghukum
pihak lain.
Penulis menggunakan teori just war dari Grotius karena teori just war dari
Grotius menggabungkan pemikiran just war berdasarkan agama Kristen dan
pemikiran just war dari Yunani dan Romawi Kuno, sehingga teori ini
menggabungkan pemikiran normatif dan empiris (Anthony F. Lang, 2018:128).
Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan teori lain di dalam
penulisan ini.

4. Penggunaan Kekuatan Bersenjata (use of force) dalam Hukum Internasional
Penggunaan kekuatan bersenjata secara tegas dilarang di dalam Pasal 2 ayat (4)
Piagam PBB yang mengatur bahwa setiap negara dilarang menggunakan kekuatan
bersenjata kepada negara anggota PBB lainnya (UN Charter art. 2(4)). Selain itu,
menurut International Law Commission (ILC), dijelaskan bahwa aturan di dalam
Piagam PBB yang mengatur bahwa pelarangan penggunaan kekuatan bersenjata
tersebut bersifat jus cogen (Commission, 1967:247). Walaupun begitu, di dalam
Piagam PBB juga diatur mengenai pengecualian penggunaan kekuatan bersenjata.
Pengecualian tersebut ada pada Pasal 51 dan Pasal 53 ayat (1) Piagam PBB. Pasal 51
Piagam PBB mengatur bahwa tidak ada hal di dalam Piagam PBB yang menghalangi
hak untuk membela diri jika terjadi serangan kepada anggota PBB (UN Charter,
Article 51), dan Pasal 53 ayat (1) Piagam PBB yang mengatur bahwa Dewan
Keamanan PBB berhak memberikan mandat kepada Regional Arrangement untuk
menggunakan kekuatan bersenjata atas seizin Dewan Keamanan PBB (UN Charter,
Article 53(1)) (Simma, 1999:3-4). Pengambilan tindakan self-defence oleh suatu
negara tidak jauh dari adanya hambatan di dalam peran Dewan Keamanan PBB. Tanpa
adanya kepentingan dari negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan Russia), Dewan
Keamanan PBB kehilangan perannya untuk mengendalikan konflik dengan kekerasan
dalam skala internasional. Sehingga, ketika konflik tersebut terjadi, maka suatu negara
hanya bisa mengandalkan tindakan self-defence sebagai alasan untuk menggunakan
kekuatan bersenjata (Yoo, 2004:742).
Tindakan self-defence oleh suatu negara harus memenuhi kriteria necessity dan
proportional, karena hal tersebut merupakan customary international law (Military
and Paramilitary case, para 176). Kriteria necessity adalah sebuah upaya dari suatu
negara untuk membenarkan tindakannya, dalam hal ini penggunaan kekuatan
bersenjata yang disertai kondisi bahwa penggunaan kekuatan bersenjata adalah
tindakan yang paling akhir setelah semua tindakan tidak berhasil (Gardam, 2004:5).
Necessity dapat mengkondisikan penggunaan kekuatan bersenjata berdasarkan kasus
dan penerapannya. Dalam hal penyerangan suatu negara ke negara lain, hak suatu
negara untuk melakukan tindakan self defense dapat dilaksanakan apabila tidak ada
lagi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah, menghentikan, atau memukul
mundur serangan yang datang. Namun, negara yang diserang tidak perlu membuktikan
bahwa mereka kehabisan upaya sebelum melakukan tindakan self defense (Corten,

2015:872). Kriteria proportionality dalam tindakan self defense seiring dengan lingkup
dan besarnya suatu armed attack serta tujuan dari tindakan self defense. Secara umum,
tindakan self defense oleh suatu negara dengan penerapan prinsip proportionality
adalah tindakan self defense yang dilakukan dengan keyakinan bahwa jika tidak
dilakukan tindakan tersebut maka negara tersebut tidak mampu untuk mencegah
serangan yang datang, dan dengan pertimbangan bahwa tindakan tersebut sudah
dipertimbangkan terlebih dahulu (Christodoulidou & Chainoglou, 2015:1196-1199).
Awal mula adanya kebiasaan hukum internasional (customary international law)
tentang penggunaan kekuatan bersenjata (use of force) bermula dari peristiwa kapal
Caroline, sebuah kapal milik Amerika Serikat yang dibakar oleh Inggris, dengan dalih
Inggris telah melakukan tindakan pembelaan diri (self defense). Sekretaris Negara
Amerika Serikat, Daniel Webster berpendapat bahwa sebuah tindakan pembelaan diri
harus benar-benar diperlukan (memenuhi elemen necessity). Daniel Webster
beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kapal Caroline milik Amerika
Serikat tidak melakukan hal-hal yang tidak beralasan atau berlebihan, karena pada saat
itu kapal Caroline hanya mengirim suplai ke daerah Kanada dalam rangka perlawanan
Amerika terhadap Inggris. Pendapat Daniel Webster pada akhirnya menjadi acuan
untuk menentukan apakah suatu tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan.
Sebelum adanya Piagam PBB, pada Caroline Case, Daniel Webster menentang
pendapat perwakilan Inggris yang menyatakan bahwa Inggris berhak untuk melakukan
serangan terhadap Kapal Caroline karena kapal tersebut mengangkut pasukan yang
akan membantu pemberontakan di Kanada. Webster menentang hal tersebut dan
berpendapat bahwa ada 2 hal yang harus dipenuhi untuk melakukan self-defence, yaitu
necessity dan proportionality. Dalam kasus Caroline, necessity dalam self-defence
yang dilakukan oleh suatu negara harus bersifat instan, dilakukan dalam keadaan
kewalahan (overwhelming), dan tidak ada waktu untuk pertimbangan selain membalas
serangan tersebut. Kedua, prinsip proportionality dapat dipenuhi apabila suatu negara,
dalam melakukan tindakan self-defence terhadap suatu serangan, melakukan hal yang
sepadan dengan ancaman yang diterima,. Menurut Webster, Inggris tidak memenuhi
kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut merupakan tolok ukur preemptive self-defence
sebelum adanya Piagam PBB. Kemudian, setelah adanya Piagam PBB, terdapat 2
interpretasi mengenai Pasal 51. Yang Pertama, Pasal 51 membatasi penggunaan
kekuatan bersenjata untuk self-defence hanya dibenarkan ketika suatu negara telah

mendapatkan serangan yang nyata. Yang kedua, interpretasi mengenai “hak yang
melekat” (inherent right) merupakan kelanjutan dari anticipatory self-defence. Salah
satu hakim ICJ, Stephen Schwebel, berpendapat bahwa dalam Pasal 51 Piagam PBB
tidak membatasi berlakunya self-defence hanya ketika terjadi suatu serangan.
Interpretasi mengenai Pasal 51 Piagam PBB tidak dijelaskan secara rinci, baik oleh
Dewan Keamanan PBB atau ICJ. Namun, hal tersebut dapat dilihat dari state practice
mengenai interpretasi Pasal 51 Piagam PBB (Arend, 2010:91-93). Salah satu contoh
state practice adalah kasus penyerangan reaktor Osirak. Ketika terjadi pemboman
reaktor nuklir oleh Israel di Iraq pada tahun 1981, Israel berpendapat bahwa Iraq
sedang dalam keadaan perang dengan Israel dan reaktor tersebut dianggap ditujukan
untuk penyerangan menggunakan nuklir. Pada saat Dewan Keamanan PBB berunding,
beberapa delegasi merujuk pada pendapat Daniel Webster mengenai necessity yang
menyatakan bahwa self-defence hanya terjadi ketika ada serangan yang nyata dan tidak
ada waktu bagi negara tersebut untuk mempertimbangkan selain membalas serangan
tersebut, dan menyetujui pendapat tersebut sebagai customary law

(Schachter,

1984:1634-1635).
Dalam kaitannya dengan konflik perebutan wilayah, suatu negara akan
menggunakan kekuatan bersenjatanya dalam rangka mempertahankan wilayah yang
dianggap merupakan bagian dari negara tersebut. Ketika suatu negara menggunakan
kekuatan bersenjata di daerah yang diperebutkan, mereka beranggapan bahwa tindakan
tersebut tidak melanggar integritas wilayah negara lain, karena wilayah tersebut adalah
bagian dari negara yang menggunakan kekuatan bersenjata. Di sisi lain, hal ini
dianggap sebagai ‘penyerangan’ secara terus menerus oleh suatu negara terhadap
kedaulatan yang sah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekuatan
bersenjata untuk merebut wilayah yang diambil oleh negara lain tidak dapat
dibenarkan. Hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang mengatur bahwa
penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara-cara damai, meskipun nantinya
cara-cara damai tidak membuahkan hasil, penggunaan kekuatan bersenjata untuk
menyelesaikan sengketa tidak dapat dibenarkan (Schachter, 1984:1627-1628).
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Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran
Keterangan:
Hukum humaniter internasional secara umum dibagi menjadi dua, yaitu jus ad
bellum atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang alasan penggunaan
kekuatan bersenjata, dan jus in bello atau ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang tata cara penggunaan kekuatan bersenjata. Di dalam jus ad bellum, terdapat
satu teori yang dinamakan just war theory, yang berisi tentang bagaimana suatu
penggunaan kekuatan bersenjata bisa dianggap benar. Kemudian, melalui just war
theory dan pengaturan-pengaturan tentang penggunaan kekuatan bersenjata oleh
suatu negara, penulisan hukum ini akan menganalisis, apakah penggunaan kekuatan
bersenjata dalam konflik perebutan wilayah antara India dan Pakistan di Kashmir
sesuai dengan just war theory.

