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Terdapat beberapa konflik yang terjadi di Afganistan di era modern seperti konflik 

perbatasan dengan Pakistan yang merupakan konflik yang sampai sekarang belum 

terselesaikan, serta munculnya kelompok jihad Mujahidin sampai dengan pemberontakan 

Taliban dan invasi Amerika Serikat serta isu teroris. Invasi yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat berlangsung lama, dan dengan adanya militer Amerika Serikat di Afganistan, 

menyebabkan terjadinya kasus kejahatan perang. Kita ketahui bahwa kejahatan perang 

merupakan perbuatan yang melanggar pedoman hukum humaniter internasional. Tetapi, 

kasus kejahatan perang masih saja terjadi, seperti kasus yang menimpa warga sipil 

Afganistan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Keamanan PBB 

selaku organisasi internasional terkait masalah kejahatan perang yang dilakukan militer 

Amerika Serikat terhadap warga sipil Afganistan tahun 2015-2021. Penelitian ini 

menggunakan teori serta konsep yaitu, organisasi internasional, kejahatan perang dalam 

hukum humaniter internasional, dan konsep perlindungan sipil. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan 

teknik pengumpulan data studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dewan 

Keamanan PBB menjalankan perannya dengan membentuk UNAMA (United Nations 

Assistance Missions in Afghanistan) dengan misi agar permasalahan terkait kemanusiaan 

di Afganistan dapat teratasi. Pada prakteknya, UNAMA dibantu oleh Pengadilan 

Kriminal Internasional (ICC) selaku badan internasional. Terdapat yurisdiksi pada ICC 

dalam mengadili individu yang melakukan genosida, kejahatan perang, serta kejahatan 

terkait kemanusiaan. Akan tetapi, Dewan Keamanan PBB belum memenuhi perannya 

dalam menangani masalah kejahatan perang. Sebagaimana kasus kejahatan perang yang 

masih terjadi sampai sekarang. 

 

Kata kunci : kejahatan perang, Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Afganistan. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF UN SECURITY COUNCIL ROLES IN HANDLING WAR CRIMES 

COMMITED BY UNITED STATES MILITARY AGAINST AFGHAN CIVILIANS 

2015-2021 

 

By 

 

MAYA NOVITA 

 

 

 

 
There are several conflicts that occur in Afghanistan in the modern era such as the 

border conflict with Pakistan which is a conflict that has not been resolved until now, as 

well as the emergence of the Mujahideen jihad group to the Taliban insurgency and the 

invasion of the United States and the issue of terrorists. and the presence of the United 

States military in Afghanistan, led to cases of war crimes. We know that war crimes are 

acts that violate the guidelines of international humanitarian law. However, cases of war 

crimes still occur, such as the case of Afghan civilians. This study aims to analyze the 

role of the UN Security Council as an international organization related to the problem 

of war crimes committed by the United States military against Afghan civilians in 2015-

2021. This study uses theories and concepts, namely, international organizations, war 

crimes in international humanitarian law, and the concept of civil protection. This 

research uses descriptive qualitative methods and uses data collection techniques 

through literature studies. The results of this study indicate that the UN Security Council 

carries out its role by establishing UNAMA (United Nations Assistance Missions in 

Afghanistan) with a mission so that problems related to humanity in Afghanistan can be 

resolved. In practice, UNAMA is assisted by the International Criminal Court (ICC) as 

an international body. The ICC has jurisdiction to prosecute individuals who commit 

genocide, war crimes and crimes against humanity. However, the UN Security Council 

has not fulfilled its role in dealing with the problem of war crimes. As is the case of war 

crimes that are still happening today. 

 

Keywords: war crimes, UN security council, United States, Afghanistan. 
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“All great achievements require time” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Afganistan berada di kawasan Asia Selatan dan Tengah, juga termasuk 

dalam negara yang terkurung daratan. Afganistan memiliki wilayah yang 

memiliki batas dengan Pakistan di tenggara, Iran dibagian barat, Turkmenistan, 

Uzbekistan, Tajikistan berada di utara, serta India serta Cina di bagian timur laut. 

Afganistan dikenal sebagai negara yang tidak lepas dari adanya konflik, konflik 

telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan Afganistan, konflik Afganistan 

terjadi ratusan tahun yang lalu dimulai pada abad Sebelum Masehi dimana 

Afganistan diperintah oleh Alexander Agung pada tahun 330 SM sampai dengan 

abad ke-19 M. Alexander Agung bermaksud menguasai wilayah Persia dan India, 

kemudian Afganistan mengalami masa dibawah pengaruh Dinasti Mongol 

(Genghis Khan) sertamengikuti perkembangan Islam, pada abad ke-7 hingga abad 

ke-19 (peta afganistan, 2021). 
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Gambar 1.1 Peta Negara Afganistan 

 

 

Sumber : Theglobalreview.com 

 

Tidak cukup sampai abad ke-19, Afganistan tetap mengalami konflik 

dengan negara lain, diantaranya perang dengan Uni Soviet pada tahun 1979 dan 

berakhir pada 1989. Ada beberapa konflik yang terjadi di Afganistan di era 

modern seperti konflik perbatasan dengan Pakistan yang merupakan konflik yang 

sampai sekarang belum terselesaikan, sertamunculnya kelompok jihad Mujahidin 

sampai dengan pemberontakan Taliban dan invasi Amerika Serikat (AS) dan juga 

isu teroris. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Afganistan dalam 

mengupayakan perdamaian yang sudah lama di cita-citakan. Perang Afganistan 

yang didukung AS  merupakan perang terburuk, menurut PBB paruh pertama 

tahun 2021 adalah masa yang paling banyakmenimbulkan korban, dilaporkan 

bahwa 1.692 warga sipil tewas, dan membuat kelompok Taliban kini menguasai 

lebih banyak wilayah dibandingkan dengan saat awal konflik ini yang bermula 

tahun 2001.  

Invasi yang dilakukan AS diakibatkan oleh serangan yang terjadi pada 

september 2001, kemudian dikenal sebagai tragedi serangan menara kembar 

WTC. Hal ini juga dilakukan sebagai bagian dari operasi pimpinan AS dan juga 

NATO, dengan tujuan untuk melawan Taliban serta kelompok-kelompok teroris 
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yang ada di Afganistan (Detik.com, 2021). Invasi yang dilakukan oleh AS 

berlangsung lama, dan dengan adanya militer AS di Afganistan, menyebabkan 

terjadinya kasus kejahatan perang. Warga sipil Afganistan menjadi korban dari 

serangan-serangan yang terjadi untuk melawan teroris yang ada di Afganistan. 

Tentara AS diketahui telah melakukan kejahatan perang terhadap warga 

sipil di Afganistan. Kasus pertama terjadi pada 3 Oktober 2015, dikatakan telah 

terjadi serangan udara AS yang kemudian meruntuhkan rumah sakit MSF 

(Médecins Sans Frontires) yang berada di provinsi Kunduz di Afganistan utara, 

10 pasien dan 12 anggota staf MSF tewas akibat serangan yang dilakukan oleh 

pasukan NATO, pimpinan AS dalam upaya merebut Kota Kunduz dari Taliban.  

Selain korban tewas, serangan udara tersebut mengakibatkan puluhan orang luka-

luka yang kemudian dirawat di rumah sakit (BBC.com, 2015), hal ini membuat 

militer AS melakukan penyelidikan terhadap pesawat AC-130 yang berada di area 

sekitar rumah sakit untuk menyerang posisi Taliban. 

Tidak hanya pada tahun 2015, serangan udara yang dilakukan oleh tentara 

AS pada tanggal 29 Agustus 2021 kembali menimbulkan korban dari warga sipil. 

Serangan udara yang dilakukan oleh militer AS tersebut menghantam sebuah 

mobil dan menewaskan warga sipil yang berada di dekatnya. Militer AS 

mengatakan bahwa serangan udara yang terjadi merupakan hal dilakukan untuk 

menghilangkan ancaman dari kelompok teroris ISIS-K terhadap Bandara 

Internasional Hamid Karzai. Kemudian Pentagon selaku departemen pertahanan 

AS mengakui telah melakukan serangan udara dan mengakibatkan 3 warga sipil 

tewas (Kompas.com, 2021). Kejadian yang dialami oleh warga sipil di Afganistan 

yang dikarenakan oleh tentara AS ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan 

perang. Warga sipil yang tidak ikut andil dalam perang sudah semestinya 

mendapatkan perlindungan. Serangan udara yang terjadi di atas merupakan salah 

satu kejahatan perang.  

Berkenaan dengan masalah yang dilakukan oleh AS, dapat dijelaskan 

bahwa kejahatan perang (war crime) merupakan pelanggaran hukum 

internasional. Kejahatan perang sering ditemukan di negara-negara yang 

mengalami konflik.Terdapat beberapa aturan dalam menangani kasus kejahatan 

perang yang kemudian diatur dalam hukum humaniter internasional (HHI), yang 
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dimana tercatat berbagai ruang lingkup dalam aturan tersebut, diantaranya: 

Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, serta perjanjian yurisprudensi berikut 

dalam konteks yang dianggap sebagai ancaman serius bagi kemanusiaan, terutama 

yang tidak berkonflik terus-menerus dan tidak terlibat dalam konflik dari 

kejahatan perang yang terjadi dengan perlunya supremasi hukum, yaitu hukum 

pidana internasional (Kereh, 2019). 

Dalam HHI terdapat larangan menyerang warga sipil. Disebutkan juga 

bahwa dalam perang, korban militer dipandang sebagai sebuah konsekuensi yang 

biasa terjadi dari suatu peristiwa, namun jatuhnya korban dari warga sipil 

dipandang  sebagai hal yang dapat dihindari, terutama karena warga sipil tidak 

terlibat dalam melawan musuh. Secara normatif, warga sipil tak bersenjata yang 

tidak ikut campurpada konflik harus menjadi pihak yang bebas dan terlindungi 

keselamatannya (Ambarwati, 2012). Hukum humaniter juga melarang 

penggunaan segala jenis maupun tingkat kekuatan (violence) yang tidak perlu 

demi tercapainya tujuan perang. Pada Pasal 8 Statuta ICC kejahatan perang 

disebutkan bersifat komprehensif, yaitu digabungkannya segala bentuk dari 

pelanggaran di angkatan bersenjata internasional dan angkatan bersenjata non-

internasional, sertapelanggaran serius terhadap Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 

1949 (Jurnal Hukum Humaniter Internasional, 2005). Kemudian dapat 

disimpulkan bahwa  masyarakat sipil yang tidak ikut serta dalam berlangsungnya 

konflik wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari akibat yang 

ditimbulkan dari konflik yang terjadi (Ambarwati, 2012). 

Menjadi sebuah tugas bagi Dewan Keamanan (DK) PBB sebgai badan 

organisasi internasional agar dapat memelihara perdamaian dunia. Dalam 

operasinya, PBB dibantu oleh badan-badan operasi untuk menciptakan 

perdamaian dengan menjaga keamanan internasional dalam sistem internasional 

dan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk masalah di Afganistan. Karena hal-hal 

tersebut, penelitian inidirasa perlu untuk diteliti guna mengetahui pelanggaran-

pelanggaran apa saja yang terjadi dari kejahatan perang dan untuk mengetahui 

peran DK PBB sebagai organisasi internasional dalam menangani isu-isu 

perdamaian dunia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas mengenai peran 

dari DK PBB dalam menangani kasus kejahatan perang yang terjadi di 

Afganistan, sehingga dalam penelitian ini terbentuk rumusan masalah 

ialah“Bagaimanakah peran DK PBB dalam menangani kasus Kejahatan 

Perang Militer Amerika Serikat terhadap warga sipil di Afganistan tahun 2015-

2021?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis peran DK PBB dalam menangani kasus kejahatan 

perang yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap warga sipil 

di Afganistan tahun 2015-2021. 

2. Untuk mendeskripsikan kejahatan perang yang dilakukan militer Amerika 

Serikat terhadap warga sipil Afganistan tahun 2015-2021. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Keilmuan 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan dalam ilmu pengetahuan 

sekaligus dasar informasi atau literatur pada fokus kajian HHI khususnya 

mengenai kejahatan perang. Serta menambah pengetahuan penulis dan pembaca 

tentang peran dari DK PBB sebagai organisasi internasional dalam menangani 

kasus kejahatan perang yang dialami oleh warga sipil di Afganistan. 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

yang lebih akurat kepada pemerintah di berbagai negara internasional, sektor 

swasta serta publik mengenai kejahatan perang yang dialami warga sipil 

Afganistan, dan juga menjadi bahan pengambilan keputusan yang lebih bijak di 

masa mendatang terkait pencegahan kejahatan perang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan 

dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai dasar untuk membangun 

kerangka pemikiran. Peneliti menemukan 4 penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan topik skripsi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erini 

Diah Rinfani, Fikry Latukau, Safira Nur Halima, Muchsin Idris, dan Nuswantoro 

Dwiwarno. 

Penelitian terdahulu yang pertama ialah yang dilakukan oleh Erini Diah 

Rinfani, ialah mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia (Rinfani, 2019). 

Dalam penelitian ini membahas tentang pelanggaran HAM AS di Afganistan, ada 

beberapa pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan AS di Afganistan. Akar 

konflik di Afganistan adalah konflik etnis. Kemudian dengan menginvasi AS ke 

negara itu sebagai bagian dari serangan balasan atas tragedi 11 September 2001. 

Kehadiran pasukan militer AS di Afganistan menguntungkan dan merugikan 

pemerintah Afganistan sendiri. Karena AS membantu militer Afganistan melawan 

kelompok teroris di Afganistan, akan tetapi dalam terjadinya konflik militer AS 

juga melanggar Hak Asasi Manusia serta Hukum Perang di Afganistan. 22 orang 

tewas akibat serangan yang dilakukan oleh AS selama perang yang sedang 

berlangsung antara pasukan pemerintah Afganistan dan Taliban di darat untuk 

merebut kembali wilayah di kota Afganistan utara. Peristiwa ini disebut sebagai 

kejahatan dan tentang kepatuhan negara terhadap Konvensi Jenewa yang 

sebenarnya menjamin perlindungan bagi kelompok dan organisasi kemanusiaan 

dalam menjalankan misi bantuannya di daerah konflik. 
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Penelitian yang kedua merupakan penelitian oleh Fikry Latukau, salah 

satu mahasiswa dari Universitas Padjajaran (Latukau, 2020). Peneliti menjelaskan 

tentang kejahatan militer AS dalam menguji tawanan perang di Afganistan 

denganmenggunakan teknik interogasi kasar serta pemerkosaan yang terjadi di 

perbatasan Afganistan, hal ini tentu saja melanggar aturan hukum yang ada, yaitu 

aturan dari HHI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa militer AS dapat 

dibawa serta diadili ke ICC, dikarenakan kejahatan yang dilakukan di Afganistan 

selaku negara pihak, seperti interogasi dengan cara yang kasar, perlakuan serta 

eksperimen biologis kepada tawanan perang. Hal ini juga berlaku pada kejahatan 

perang di negara, partai, atau non-partai mana pun. Dapat disimpulkan bahwa ICC 

dapat mengadili militer AS, karena ICC memiliki beberapa kriteria kejahatan 

berat yang termasuk dalam kejahatan perang. Pada penelitian ini juga dapat kita 

tarik kesimpulan bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang tidak dapat diampuni, 

utamanya bagi korban perang yang disiksa yang sebenarnya merupakan orang-

orang yang memiliki hak dan juga kewajiban menurut Konvensi Wina III tahun 

1949, oleh karena itu para penjahat dapat segera ditangkap dan dikenakan 

hukuman. Selanjutnya dimungkinkan untuk dapat dibuatnya peraturan khusus 

dalam mengatur narapidana yang menjadi sasaran dari kejahatan perang. 

Penelitian yang ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Safira Nur 

Halima, Muchsin Idris, dan Nuswantoro Dwiwarno, mahasiswa dari Universitas 

Diponegoro (Safira Nur Halima, 2016). Dalam penelitian ini, kejahatan yang 

dilakukan kelompok Boko Haram pada konflik bersenjata non-internasional yang 

terjadi di Nigeria pada pemerintahnya dengan tujuan agar terbentuk negara islam 

tanpa pengaruh budaya Barat berubah menjadi ancaman bagi keamanan dunia. 

Sehingga diperlukannya perang dari DK PBB sebagai organisasi internasional 

agar dapat memelihara perdamaian dunia. Serta mencari cara untuk 

menyelesaikan konflik dengan mengambil tindakan terkait dengan peraturan yang 

terkait dengan pelanggaran hukum. Peran DK PBB adalah untuk mendeklarasikan 

resolusi terkait Boko Haram, mengirim pasukan penjaga perdamaian, 

menjatuhkan sanksi, dan memberikan amanat bagi Uni Afrika untuk membentuk 

kekuatan bersama untuk memerangi Boko Haram. 
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Penelitian yang keempat yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Radityo 

Fikri Morteza, Joko Setiyono, dan Nuswantoro Dwiwarno, mahasiswa dari 

Universitas Diponegoro (Radityo Fikri Morteza, 2016). Penelitian ini 

menggambarkan bahwa telah terjadi sebuah kasus kejahatan perang oleh Batalyon 

I Aidar di Ukraina yang dibentuk oleh Serhiy Melnychuk selaku mantan dari 

komandan batalyon. Perbuatan yang melanggar kewajiban bertanggung jawab 

sebagai kewajiban di bawah wewenangnya dengan memerintahkan bawahannya 

untuk melakukan kejahatan. Penelitian ini juga menjelaskan hubungan antara 

atasan dan bawahan yang terjadi karena tidak adanya kontrol, kontrol langsung 

oleh pasukan di bawahnya, dan pemegang tanggung jawab sebagai pemegang 

kebijakan. Dikatakan bahwa tindakan yang diambil oleh setiap komandan telah 

sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya, sehingga dapat memastikan 

bahwa semua anggota angkatan bersenjata yang berada di bawah perintahnya 

didasarkan pada konvensi dan protokol. Setiap komandan yang mengetahui bahwa 

bawahannya di bawah kendalinya terlibat dalam tindakan disipliner atau proses 

pidana. 
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Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu (PT) 

 

N

O 

INDIKATOR PT 1 

ERINI DIAH 

RINFANI 

PT 2 

FIKRY 

LATUKAU 

PT 3 

SAFIRA 

NUR 

HALIMA & 

REKAN 

PT 4 

RADITYO 

FIKRI 

MORTEZA & 

REKAN 

1 Judul Penelitian Pelanggaran 

Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

AS di 

Afganistan 

ditinjau dari 

Hukum 

humaniter 

internasional 

(2014-2018) 

Penegakan 

Hukum Pidana 

Internasional 

Terhadap Kasus 

Kekerasan 

Militer AS 

Kepada 

Tahanan Perang 

Afganistan 

(International 

Criminal Law 

Enforcement 

Case Against 

Violence War 

Prisoners of The 

United States 

Military 

Afghanistan) 

Peranan DK 

PBB Terhadap 

Kasus 

Kejahatan 

Perang Dalam 

Konflik 

Bersenjata 

Non 

Internasional 

di Nigeria 

Pertanggungjaw

aban Komando 

(Command 

Responsibility) 

Dalam 

Kejahatan 

Perang Oleh 

Batalyon Aidar 

di Ukraina 

2 Tujuan 

Penelitian 

Mendeskripsika

n bagaimana 

peran dari 

hukum 

humaniter 

internasional 

saat melindungi 

korban 

kemanusiaan 

yang diambil 

AS di 

Afganistan. 

Mendeskripsika

n penegakan 

dari hukum 

pidana 

internasional 

terkait kasus 

kekerasan yang 

dilakukan 

militer AS 

terhadap 

tawanan perang 

Afganistan. 

Mendeskripsik

an peran DK 

PBB ketika 

menangani 

kasus 

kejahatan 

perang pada 

konflik 

bersenjata non 

internasional 

di Nigeria 

yang terkait 

dengan 

Mendeskripsika

n pengaturan 

tanggung jawab 

komando pada 

instrumen HHI 

serta tanggung 

jawab komando 

atas kejahatan 

perang oleh 

Batalyon Aidar. 
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kelompok 

ekstrimis 

Boko Haram. 

3 Metode 

Penelitian  

Metode 

Penelitian: 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

dalam  

penelitian ini 

ialah 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif.  

Metode ini 

dipilih karena 

metode ini dapat 

membantu 

peneliti dalam 

bidang ilmu 

sosial, dan 

perilaku 

penelitian dalam 

metode ini 

berfokus pada 

masalah yang 

terkait dengan 

pelanggaran dari 

hak asasi 

manusia. 

 

Metode 

Penelitian: 

metode 

penelitian yang 

dipilih dalam 

penelitian ini 

ialah metode 

penelitian secara 

yuridis 

normatif, yaitu 

dengan 

melakukan 

analisa terhadap 

kasus yang 

kemudian 

dikaitkan 

dengan aturan-

aturan, teori 

serta prinsip-

prinsip yang 

terdapat dalam 

hukum pidana 

internasional, 

hukum 

internasional, 

dan juga hukum 

humaniter 

internasional. 

Kemudian 

dilanjutkan 

dengan 

dianalisis secara 

kualitatif dan 

disajikan secara 

deskriptif 

Metode 

Penelitian: 

Metode yang 

digunakan 

ialah metode 

yuridis 

normatif. Di 

dalam 

penelitian ini, 

digunakan 

data dengan 

jenis sekunder, 

yaitu penulis 

memperoleh 

data tersebut 

dengan cara 

penelitian 

kepustakaan 

(library 

reasearch).  

 

Metode 

Penelitian:  

Dalam 

penelitian ini, 

metode yang 

digunakan 

bersifat 

doctrinal/norma

tif, yaitu dengan 

pendekatan 

yuridis 

normatif. 

Metode 

pengumpulan 

data dalam 

penulisan 

hukum ini ialah 

menggunakan 

data sekunder 

yang diperoleh 

melalui studi 

kepustakaan 

(library 

research). 

Dalam 

menganalisis, 

penulis 

menggunakan 

metode analisis 

data kualitatif. 



11 

 

 
 

analitis. 

 

4 Fokus Penelitian   Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

pada masyarakat 

AS di 

Afganistan 

 

Penegakan 

hukum pidana 

internasional 

Terkait Kasus 

Kekerasan 

Militer AS bagi 

Tahanan Perang 

yang ada di 

Afganistan 

Peran dari DK 

PBB, terhadap 

Kasus 

Kejahatan 

Perang Dalam 

Konflik 

Bersenjata 

Non 

Internasional 

yang terjadi di 

Nigeria 

Pertanggung 

jawaban 

Komando, 

ketika terjadinya  

perang oleh 

Batalyon Aidar 

yang terdapat di 

Ukraina. 

 

5 Teori/Konsep Hukum 

humaniter 

internasional 

Hukum pidana 

internasional 

-Kejahatan 

Perang 

-Konflik 

Bersenjata 

-Hukum 

humaniter 

internasional 

-Command 

Responsibility 

6 Kesimpulan AS membantu 

militer 

Afganistan, 

tetapi di sisi 

lain, pemerintah 

AS juga 

melakukan 

banyak 

pelanggaran 

HAM dalam 

pelaksanaan 

pertempuran 

melawan 

Afganistan dan 

bertentangan 

dengan tujuan 

awal AS Serikat 

di Afganistan. 

 

Dalam 

Pelaksanaannya 

untuk 

menegakkan 

hukum pidana 

internasional  

kepada militer 

AS, Mahkamah 

Pidana 

Internasional 

belum 

terlaksana 

dengan 

semestinya. 

- Terdapat 

perintah dari 

DK bagi Uni 

Afrika 

(African 

Union) agar 

dapat 

memerangi 

Boko Haram 

menggunakan  

militer dengan 

cara 

Multinational 

Joint Task 

Force atau 

lebih dikenal 

sebagai satuan 

pasukan 

gabungan 

Kurangya rasa 

tanggungjawab 

para komando  

komando dalam 

mencegah, 

melaporkan 

serta 

mengendalikan 

para 

bawahannya 

sehingga terjadi 

kejahatan 

perang, yang 

seharusnya 

mendapat 

hukuman sesuai 

instrumen dari 

hukum 

humanoter 
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yang 

diprakarsai 

oleh Negara 

yang berada di 

Afrika sebagai 

sebuah bentuk 

tindakan pasti 

oleh 

organisasi 

regional yang 

mendapat 

dukungan 

penuh oleh 

PBB. 

- DK PBB 

juga telah 

serta 

menjalankan 

operasi 

perdamaian 

yang 

ditempatkan di 

Afrika dengan 

maksud untuk 

melindungi 

penduduk sipil 

terhadap 

serangan 

terorisme yang 

dilakukan oleh 

Boko Haram. 

 

internasional 

yang berlaku. 

-Mantan 

komandan  

Batalyon Aidar 

yaitu Serhiy 

Melnychuk 

telah ditetapkan 

sebagai 

terdakwa oleh 

Jaksa Agung 

Ukraina dengan 

dasar 

penyelidikan 

secara 

menyeluruh,dik

arenakan 

terdakwa telah 

membuat 

kelompok 

bersenjata yang 

kemudian 

memerintahkan 

bawahannya 

dengan maksud 

untuk 

melakukan 

kejahatan 

perang. 

Sumber : Diolah Oleh peneliti 

 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, perbedaan 

pada skripsi pertama milik Erini Diah Rifani penelitian berfokus pada pelanggaran 

hak asasi manusia (HAM) AS di Afganistan sedangkan penelitian yang penulis 
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lakukan adalah penelitian sebaliknya yaitu analisis mengenai peran dari Dewan 

Keamanan (DK) PBB dalam menangani masalah kejahatan perang yang terjadi di 

Afganistan, perbedaan pada skripsi kedua yaitu milik Fikry Latukau ialah 

penelitian berfokus untuk menegakkan hukum pidana internasional dalam 

menghadapi masalah kekerasan yang telah dilakukan oleh militer AS pada korban 

perang yang berada di Afganistan, sedangkan penulis melakukan penelitian yang 

berfokus pada pelanggaran yang militer AS lakukan terhadap warga sipil 

Afganistan serta agar dapat melihat peran dari organisasi internasional dalam 

menangani masalah kejahatan perang yang telang melanggar kaidah dari HHI. 

Selanjutnya pada penelitian ketiga milik Safira Nur Halima ialah penelitian skripsi 

ini berfokus pada peranan dari DK PBB dalam menangani kasus kejahatan perang 

dalam konflik bersenjata non internasional di Nigeria, sedangkan skripsi yang 

penulis lakukan tidak hanya membahas tentang peran DK PBB tetapi berfokus 

juga pada kejahatan perang yang terjadi, serta perbedaan tempat penelitian. 

Penelitian terakhir pada skripsi milik Radityo Fikri ialah penelitian ini membahas 

tentang pertanggung jawaban komando ketika terjadinya kejahatan perang oleh 

Batalyon Aidar yang terdapat di Ukraina, sedangkan skripsi yang penulis lakukan 

tidak membahas tanggung jawab dari komando, tetapi membahas tentang 

kejahatan perang yang terjadi di Afganistan serta fokus utamanya adalah 

membahas peran dari dewan kemanan PBB dalam menangani masalah kejahatan 

perang di Afganistan, perbedaan lainnya ialah tempat penelitian yang penulis  

lakukan berbeda dengan skripsi yang penulis sebelumnya lakukan. 

 

2.2 Landasan Teori dan Konsep 

 

2.2.1 Organisasi Internasional 

 

Organisasi internasional pada mulanya dibentuk dengan maksud agar 

tercapainya tujuan dan juga sebagai sarana bagi hubungan antar negara serta  

kepentingan dari masing-masing negara dalam kehidupan sehari-hari bisa 

terwujud (Bennet, 1997). Dibentuknya suatu organisasi internasional yaitu dengan 

maksud untuk menjadikannya sarana, utamanya bagi negara-negara dalam 
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menjalin kerjasama antar negara dengan maksud agar kepentingan dari negara-

negara anggotanya dapat terjamin. Organisasi internasional tentunya memiliki 

fungsi saat menjalankan seluruh kegiatannya. Fungsi-fungsi tersebut memiliki 

tujuan agar  tercapainya tujuan yang ada, yaitu terkait pemberian bantuan ketika 

menyelesaikan munculnya masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Terdapat fungsi dari organisasi internasional diantaranya;  

1. Memberikan hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk kerjasama yang terjadi 

antar negara, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi semua bangsa 

dari adanya kerjasama tersebut. 

2. Meberikan tidak hanya satu  cara dalam berkomunikasi antar pemerintah agar 

ide-ide dapat muncul bersamaan ketika munculnya suatu masalah (Bennet, 1997).  

Organisasi internasional didasarkan pada kesepakatan, dan biasanya untuk 

melindungi negara, kegiatan dilakukan sesuai kesepakatan atau rekomendasi dan 

bukan hanya kegiatan yang harus dilakukan atau dilakukan. Organisasi 

internasional dapat diartikan juga sebagai sebuah sistem formal serta permanen 

dan dibentuk dari kesepakatan yang terjadi antar anggota baik pemerintah dan 

juga non-pemerintah, yang berada pada dua negara berdaulat bahkan lebih dalam 

mewujudkan kepentingan bersama bagi anggota-anggotanya. Selanjutnya, ketika 

mengartikan organisasi internasional setidaknya harus dilihat dari tujuan yang 

dimaksudkan, lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berkaitan 

dengan hubungan antar negara serta aktor-aktornya (Radityo Fikri Morteza, 

2016). 

Hubungan internasional perannya saat ini telah diakui karena berhasil 

membantu suatu negara dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi 

di negaranya. Terbukti dengan hadirnya organisasi internasional menunjukkan 

bahwa suatu kebutuhan dari manusia dalam menentukan sudut pandang, sekaligus 

sebagai tempat dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat adanya 

kerjasama. Menurut Clive Archer,  organisasi internasional memiliki tiga peranan, 

yaitu:  

1. Sebagai instrumen, disini organisasi internasional dijadikan wadah bagi negara 

anggotanya dengan maksud demi tercapainya tujuan tertentu yang didasari dari 

tujuan politik yang dianut oleh negaranya. Dapat dipahami bahwa instrumen lebih 
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seperti menggunakan organisasi internasional sebagai topeng untuk melakukan 

suatu kebijakan atas suatu isu. Hal ini disebabkan karena organisasi internasional 

memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada sebuah negara berdaulat. Untuk itu 

organisasi internasional merupakan salah satu instrumentyang dipergunakan 

negara dalam meluncurkan atau mengkesekusi suatu kebijakan. Lebih lanjut, 

kasus organisasi internasional sebagai instrumen kebijakan tidak lain ialah 

menjadi instrumen bagi kebijakan dari masing-masing pemerintah sebagai wadah 

bagi terbentuknya diplomasi sejumlah negara nasional yang berbeda serta 

berdaulat. Ketika sebuah organisasi antar pemerintah didirikan, ini menyiratkan 

tidak adanya hal khusus antar negara, dan ketika telah terjadi kesepakatan terbatas 

dicapai atas bentuk kelembagaan dengan maksud pengeksekusian kebijakan yang 

kemudian disimpulkan hasil dari konklusi multilateral terhadap aktivitas negara di 

bidang tertentu. Organisasi menjadi penting untuk kebijakan nasional bagi negara 

anggota, sejauh eksekusi kebijakan merupakan hasil konklusi dan koordinasi 

multilateral. 

2. Sebagai arena, organisasi internasional dianggap sebagai arena atau wadah 

bertemu untuk para anggota-anggotanya dalam berdiskusi serta memecahkan 

masalah yang sedang terjadi. Sering kali organisasi internasional dijadikan alat 

oleh beberapa negara dalam menghadapi masalah di negaranya, serta masalah 

dalam negeri dengan maksud agar mendapatkan perhatian dari dunia 

internasional. Dalam hal ini, organisasi dijadikan tempat bertemu para anggota 

dengan tujuan berkumpul untuk  berdiskusi,  berdebat,  melakukan kerja  sama,  

setuju  atau  tidak pada hal yang sedang dibahas.  Arena memiliki sifat dasar yang 

netral, sehingga dapat digunakan dalam berdiskusi, berdiplomasi hingga berakhir 

kepada kesimpulan berupa kebijakan.  

3. Sebagai aktor independen, organisasi internasional tanpa adanya pengaruh serta 

paksaan dari kekuasaan luar dapat memberikan keputusan sendiri. Pada peran ini 

hubungannya dengan organisasi internasional pada sistem internasional ialah 

aktor independen. Dimaksud independen itu sendiri yaitu artinya bahwa 

organisasi internasional atau setidaknya beberapa dari mereka, dapat dengan pasti 

melakukan tugasnya di kancah dunia tanpa terdapat pengaruh dari kekuatan luar 

yang berarti sehingga dapat mempengaruhi keputusannya. (Archer, 2001). 
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Pada awalnya Organisasi internasional dibentuk demi mencapai tujuan 

bersama yang dicita-citakan oleh para anggotanya. Terbentuknya rrganisasi 

internasional tentu saja dengan maksud dan tujuan didalamnya. Disebutkan bahwa 

Organisasi internasional memiliki tujuan secara umum sekaligus tujuan secara 

khusus dalam pembentukannya. Tujuan secara umum ialah tujuan yang 

diharapkan akan tercapai oleh setiap organisasi pada umumnya. Tujuan umum 

tersebut yaitu: 

1. Mewujudkan dan juga memelihara perdamaian serta keamanan internasional 

dengan berbagai macam cara yang telah ditentukan oleh organisasi internasional 

terkait. 

2. Mengelola dan meningkatkan kesejahteraan untuk dunia dan negara-negara 

anggota yang terlibat dengan metode yang dipilih serta sesuai oleh organisasi 

internasional terkait. 

Adapun tujuan khusus, yaitu tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh 

setiap organisasi internasional sehingga menjadikan organisasi tersebut sebagai 

sarana, forum, serta alat demi tercapainya tujuan bersama bagi para anggotanya 

yang menjadikan ciri dari masing-masing organisasi tersebut. Mengingat bahwa 

setiap organisasi internasional ingin mewujudkan tujuan tersebut, karena 

berkaitan dengan banyak negara, sehingga sangat diperlukannya pengaturan 

internasional sehinggadapat terjaminnya kepentingan dari masing-masing negara. 

Teori organisasi internasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

ialah agar dapat mengetahui peran dari Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai 

organisasi terkait dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh militer AS 

terhadap warga sipil di Afganistan. Sebagaimana diketahui bahwa DK memiliki 

tugas agar terjaminnya perdamaian dunia, sehingga dalam permasalahan yang 

terjadi di Afganistan, peran DK PBB sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

 

2.2.2 Kejahatan Perang dalam Hukum humaniter internasional 

 

Menurut Hedley Bull yang dikutip dalam Shuryansah, perang adalah 

tindakan kekerasan sistematis yang dilancarkan oleh satu unit politik dan unit 
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politik lainnya.Akan tetapi menurut Clawsewitz yang dikutip dalam Shuryansah, 

kejahatan perang adalah suatu hal yang ditunjukkan dengan tujuan memaksa atau 

mendorong pihak musuhagar keinginannya dapat terpenuhi dari pihak yang 

bertikai (an act intended to compel our opponent to ful fil our will) (Syuryansyah, 

2016). 

Kejahatan perang mencakup segala sesuatu yang melanggar hukum 

perang, serta mencakup kegagalan dalam mematuhi prosedur, norma, dan juga 

tata cara pertempuran, seperti halnya menyerang mereka yang telah menyatakan 

menyerah, dan juga sebaliknya, menggunakan perang damai sebagai salah satu 

taktik, dengan maksud mengecoh partai sebelum bergerak untuk menyerang. 

Perlakuan kasar terhadap tahanan perang juga dapat dikategorikan juga sebagai 

suatu kejahatan perang. Termasuk juga pembunuhan massal serta genosida yang 

dianggap sebagai bagian dari kejahatan perang, bahkan di bawah HHI. Kemudian 

secara luas kejahatan-kejahatan ini digambarkan sebagai bentuk dari kejahatan 

terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang termasuk juga dalam salah satu 

kejahatan internasional yang telah lama dikenal atau telah lama ada. Istilah 

kejahatan telah menjadi populer secara internasional sejak Pengadilan Serangan 

Perang Nuremberg dan Tokyo diadakan. Kesalahan yang terjadi dalam perang 

juga mengacu pada suatu tindakan tertentu yang dimana merupakan pelanggaran 

hukum serta melanggar kebiasaan perang. Hal-hal yang mengenai kejahatan 

perang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional serta hukum 

humaniter, yaitu:  

1. Peraturan Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat   

(Hague Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land) 

tahun 1907;  

2. Konvensi Jenewa I sampai IV tahun 1949; 

a. Konvensi Jenewa I untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit 

dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat;  

b. Konvensi Jenewa II untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan 

Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;  

c. Konvensi Jenewa Ill mengenai Perlakuan Tawanan Perang;  
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d. Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu 

Perang; 

3. Protokol Tambahan I mengenai Perlindungan Korban-korban Sengketa 

Bersenjata lnternasional tahun 1977;  

4. Protokol Tambahan II mengenai Perlindungan Korban-korban Sengketa  

Bersenjata Non-lnternasional tahun 1977;  

5. Protokol Jenewa tentang Larangan Penggunaan Gas Cekik, Beracun dan  

Gas lainnya, Cara Peperangan Bakteriologis tahun 1925;  

6. Konvensi Den Haag mengenai Perlindungan Benda Budaya pada waktu  

Sengketa Bersenjata tahun 1954;  

7. Konvensi mengenai Keselamatan Person ii PBB dan Personil yang  

Menyertainya tahun 1994;  

8. Deklarasi mengenai Peluru yang Mengembang tahun 1899;  

9. Statuta ICTY;  

10. Statuta ICTR;  

11. Statuta ICC (Jurnal Hukum Humaniter Internasional, 2005). 

Kondisi perang yang menekankan kemanusiaan, khususnya penduduk 

sipil, semakin mendorong terbentuknya hukum perang atau HHI. Sebutan bagi 

hukum humaniter atau lebih lengkapnya disebut dengan International 

Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, yang pada awal mulanya 

diketahui dengan sebutan hukum perang, kemudian hal ini berkembang menjadi 

hukum konflik bersenjata, yang akhirnya lebih dikenali dengan sebutan hukum 

humaniter. Istilah dari hukum humaniter sendiri yang terdapat dalam literatur 

hukum internasional yaitu merupakan sebuah istilah baru. Istilah tersebut lahir 

sekitar tahun 1970-an yang bertepatan ketika diselenggarakannya Conference of 

Government Experts on Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada 

tahun 1971 (Wagiman, 2007). 

HHI secara jelas digambarkan sebagai seperangkat ketentuan internasional 

yang melindungi korban konflik bersenjata dan mencegah penggunaan sarana dan 

metode perang secara sembarangan dalam konflik bersenjata itu sendiri. 

Ketentuan ini mengatur bahwa serangan militer hanya ditujukan kepada obyek 

dan bukan terhadap obyek sipil (Triana, 2009). Lebih lanjut lagi, HHI dapat 



19 

 

 
 

didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan atau kebiasaan internasional dengan 

tujuan agar  masalah yang ada kaitannya dengan kemanusiaan kemudian timbul 

sebagai hasil dari konflik bersenjata dapat terselesaikan (ICRC, 2004). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa HHI adalah salah satu bagian dari hukum 

internasional yang mengatur sistem yang dapat digunakan oleh setiap negara 

maupun dalam situasi perang, yang bertujuan agar dapat mengurangi penderitaan 

dan kesulitan yang menimpa mereka, utamanya bagi warga sipil dalam situasi 

konflik atau perang. Ketika berada dalam situasi perang, warga sipil paling 

banyak mengalami kesulitan, mulai dari berakhirnya pekerjaan, perusakan 

fasilitas umum yaitu sekolah dan juga rumah sakit, trauma psikologis, bahkan 

menjadi korban kematian. Penderitaan yang menimpa warga sipil tidak hanya 

dengan mendistribusikan makanan dan obat-obatan, tetapi juga dengan membatasi 

pihak-pihak yang terlibat dalam operasi tempur yang tidak melebihi batas 

kemanusiaan (Ambarwati D. R., 2009). 

Tujuan HHI adalah untuk mencegah tentara dan warga sipil dari adanya 

penderitaan yang tidak seharusnya terjadi. Hak asasi manusia diberikan kepada 

mereka yang terjebak atau jatuh di tangan lawan. Prajurit yang jatuh pada tangan 

lawan sudah seharusnya mendapat perlindungan, mendapatkan penjagaan serta 

berhak ditawan (Robyan, 2016). Namun dalam praktiknya, melihat undang-

undang itu masih ilegal. Pelanggaran-pelanggaran ini diakibatkan oleh kurangnya 

kepercayaan terhadap hak-hak mereka, ketidakmampuan untuk mengendalikan 

mereka, kurangnya pengetahuan tentang penerapan hukum dalam keadaan 

tertentu, dan kurangnya pengetahuan para pemimpin, perwira, tentara dan juga 

publik (Henckaerts, 2005). 

Konsep kejahatan perang digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah karena telah terjadi pelanggaran atau kejahatan yang 

melanggar HHI, yang diketahui telah dilakukan oleh militer AS terhadap warga 

sipil yang ada di Afganistan yang telah menimbulkan banyak kerugian. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, perlakuan kasar dan buruk terhadap tawanan 

perang serta warga sipil juga dianggap sebagai pelanggaran yang termasuk dalam 

kejahatan perang. Oleh karena itu, peneliti merasa konsep kejahatan perang 

relevan dengan penelitian penulis. 
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2.2.3 Perlindungan Sipil 

 

Penduduk sipil ialah orang-orang yang dilindungi yang dilarang untuk 

menjadi sasaran serangan bersenjata atau objek kekerasan. Hukum internasional 

telah mengatur agar warga sipil yang tidak dengan sengaja terlibat dan menjadi 

korban dari konflik bersenjata untuk mendapatkan perlindungan, baik dalam 

perjanjian internasional dan juga dalam kebiasaan internasional. Dalam konflik 

angkatan bersenjata, perlindungan warga sipil didasarkan pada prinsip-prinsip 

kemanusiaan, dengan tujuan agar dapat menghormati serta menjunjung tinggi 

harkat dan juga martabat manusia. Penduduk sipil yang berada dalam konflik 

bersenjata dapat dilindungi dari HHI sebagaimana telah diatur dan terdapat dalam 

Konvensi Jenewa IV 1949 bersama dengan Protokol Tambahan II serta HHI 

kebiasaan. 

Secara khusus HHI dibuat dengan tujuan agar dapat melindungi hak asasi 

manusia dari para korban, termasuk non-kombatan yang ada dalam konflik 

bersenjata. Selain itu, terdapat pula warga sipil yang tidak terlibat tidak adanya 

keikutsertaan mereka dalam konflik bersenjata, hal ini menyebabkan 

diperlukannya perlindungan bagi keselamatan diri mereka. Perlindungan warga 

sipil yang tercantum dalam konflik bersenjata ialah bagi mereka yang tidak 

terlibat secara langsung dalam konflik yang sedang berlangsung itu sendiri, dan 

juga termasuk para anggota dari angkatan bersenjata yang diketahui telah 

meletakkan senjatanya karena sakit dan hal-hal lain yang tidak terlibat langsung 

dalam perang (Adwani, 2012). Hal ini merupakan sebuah perlindungan ketika 

secara tidak sengaja terlibat dalam suatu konflik bersenjata internasional, 

kemudian dalam konflik non-internasional, apabila belum diterapkannya hukum 

humaniter oleh pemerintah, menyebabkan pihak-pihak yang berkonflik, baik yang 

berkonflik dengan pemerintah maupun yang memberontak, harus diperlakukan 

secara manusiawi sesuai dengan ketentuan nasional yang telah ada.  

Dalam konflik bersenjata, negara telah lama menganggap penduduk sipil  

sebagai fokus penting bagi negaranya, baik yang ikut terlibat ataupun mereka 

tidak terlibat dalam adanya konflik yang sedang terjadi. Dalam beberapa kasus 

bahkan ada hukum perang yang dengan jelas melarang warga sipil yang tidak 
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bersenjata untuk menjadi orang luar. Perlindungan yang lebih positif sangat 

diperlukan bagi mereka, yaitu dengan mencegah mereka dari serangan langsung. 

HHI juga mengatur tentang memberikan perlindungan bagi warga sipil yang 

didasari oleh klasifikasi tertentu ketika terjadinya konflik bersenjata sebagaimana 

diatur didalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan bagi warga sipil 

dalam konflik bersenjata, yaitu diantaranya:  

a. Pengaturan tentang kawasan-kawasan yang terdapat dalam wilayah sengketa, 

yaitu:  

1). Rumah Sakit dan wilayah sekitarnya, serta lokasi yang aman bebas dari 

serangan ketika konflik sedang terjadi ( hal ini terdapat dalam pasal 14 

Konvensi Jenewa 1949).  

2). Kawasan yang dinetralkan ( terdapat dalam pasal 15 Konvensi Jenewa 

1949). 

3). Kawasan khusus yang ditujukan untuk melakukan evakuasi korban 

perang (terdapat dalam pasal 17 Konvensi Jenewa 1949).  

b.Pengaturan mengenai perlindungan bagi instalasi dan juga personil medis, yaitu:  

1). Larangan untuk menyerang rumah sakit (pasal 18 Konvensi Jenewa 

1949).  

2). Perlindungan terhadap petugas rumah sakit maupun anggota dinas 

kesehatan ( pasal 20 Konvensi Jenewa 1949).  

3). Perlindungan bagi pesawat dan juga angkutan kesehatan ( terdapat 

pada pasal 21 dan pasal 22 Konvensi Jenewa 1949), yang meliputi 

pengiriman bantuan kemanusiaan dan juga obat-obatan ( pasal 23 

Konvensi Jenewa 1949)  

c. Perlindungan terhadap orang-orang dalam kondisi tertentu, yaitu:  

1). Orang-orang yang mengalami luka atau sedang sakit, orang-orang yang 

lemah serta wanita yang sedang dalam keadaan hamil pada saat terjadi 

konflik ( pasal 23 Konvensi Jenewa 1949).  

2). Anak-anak yang terpisah dari keluarganya termasuk juga yatim piatu ( 

pasal 24 Konvensi Jenewa 1949), maupun anggota keluarga yang 

kehilangan anggota keluarganya atau saudara kandung ( pasal 26 

Konvensi Jenewa 1949). 
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Konsep perlindungan sipil berkaitan dengan penelitian karena 

perlindungan sipil tertuang dalam HHI yang kemudian diatur dalam Konvensi 

Jenewa 1949 yang digunakan oleh peneliti sebagai salah satu alat analisis dalam 

penelitian ini. Dimana telah dijelaskan bahwa warga sipil yang tidak ikut serta 

dalam konflik harus mendapatkan perlindungan. Karena sudah seharusnya warga 

sipil dilindungi dan tidak dijadikan korban kekerasan dari adanya konflik tersebut. 

Bukan hanya warga sipil, kombatan yang diketahui telah meletakkan senjatanya 

dan tidak ikut secara aktif dalam konflik juga harus mendapatkan perlundungan. 

Konsep ini digunakan oleh peneliti sebagai salah satu alat analisis agar dapat 

membantu peneliti dalam menggarap data yang berkaitan dengan penelitian di 

atas. Konsep ini juga menjadi tolak ukur untuk mengetahui pelanggaran yang 

terjadi dalam kasus kejahatan menengah yang melibatkan AS yang menempatkan 

warga sipil Afganistan sebagai korban kejahatan tersebut. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimanakah Peran DK PBB 

dalam menangani kasus Kejahatan Perang Militer AS terhadap warga sipil di 

Afganistan tahun 2015-2021?” Sehingga peneliti membentuk kerangka berpikir 

yang dapat menjelaskan alur penelitian. Konflik telah menjadi bagian dari sejarah 

perkembangan di Afganistan, konflik Afganistan telah terjadi sejak ratusan tahun 

yang lalu dimulai pada abad sebelum masehi, dilaporkan bahwa AS telah 

melakukan kejahatan dengan melakukan serangan udara pada tahun 2015 dan 

pada tahun 2021 yang mengakibatkan puluhan warga sipil di Afganistan menjadi 

korban dan juga menyebabkan fasilitas umum hancur. Dinyatakan dalam HHI 

bahwa warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik dan merusak fasilitas umum 

dapat dikategorikan dalam kejahatan perang. Sehingga apa yang dilakukan militer 

AS termasuk dalam kejahatan perang. Dapat dilihat pula bahwa dampak dari 

konflik ini telah menimbulkan kerugian yang cukup besar baik materil, luka-luka 

maupun korban jiwa, mengingat fakta bahwa kejahatan sudah pada tahap yang 

mengkhawatirkan.  
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Dalam melengkapi penelitian tentang konsep dan teori yang dibutuhkan, 

penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional dan menggunakan 

konsep kejahatan perang dalam HHI, serta konsep perlindungan sipil. Dalam teori 

organisasi internasional, terdapat tiga peran yang dapat dikaitkan dalam penelitian 

ini, yaitu peran sebagai intrumen, arena dan juga sebagai aktor independen. Peran 

DK PBB sebagai instrumen yaitu dengan mengeluarkannya misi agar 

permasalahan terkait kemanusiaan dapat teratasi dengan membentuk UNAMA. 

UNAMA juga menjadi arena atau wadah bagi negara-negara anggotanya untuk 

mengatasi masalah kejahatan perang di Afganistan. Kemudian, UNAMA juga 

sangat tidak memihak dan independen dalam melakukan tugasnyayang hanya 

berfokus pada membantu semua pihak untuk melindungi warga sipil dengan lebih 

baik pada konflik bersenjata, sehingga warga sipil tidak menjadi korban dari 

adanya konflik tersebut dan dapat mencegah terjadinya kejahatan perang. Dalam 

konsep perang dijelaskan tentang larangan penyerangan yang merugikan warga 

sipil, serta perusakan fasilitas umum yang telah tertulis sebagai salah satu aturan 

dalam HHI. Namun aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga 

diperlukan peran organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB, 

yang mana dapat kita lihat perannya oleh DK PBB dengan misi menjaga 

perdamaian serta keamanan bagi dunia diharapkan mampu mengatasi masalah 

terkait kejahatan yang terjadi di Afganistan, sehingga warga sipil terlindungi. 
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Sumber : Diolah Oleh Peneliti 

 

 

 

Kejahatan Perang oleh Militer AS 

Terhadap Warga Sipil Afganistan 

Pelanggaran Hukum Humaniter 

Internasional 

Peran DK PBB dalam Mengatasi 

Kejahatan Perang 

Penerapan Perlindungan Sipil 

Bagi Korban Kejahatan Perang 

 

Instrumen Arena Aktor Independen 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian 

kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif untuk memperoleh 

pemahaman umum tentang realitas social (Bogdan, 1992). Penelitian ini diawali 

dengan mengonfrontasikan data-data yang berhubungan dengan penelitian, dalam 

menganalisis peran dari DK PBB dalam mengatasi permasalahan kejahatan 

perang yang dilakukan oleh negara dan juga kelompok yang terlibat dalam waktu 

tertentu, yaitu militer AS terhadap warga sipil Afganistan. Data awal ini 

dikumpulkan dengan maksud agar dapat menjadi petunjuk bagi peneliti dalam 

mempertajam masalah penelitian. Kemudian pada penyajian data, metode yang 

akan peneliti gunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan 

menyajikan data yang menggambarkan kejahatan perang yang dilakukan oleh 

militer AS, serta utamanya yaitu menganalisis peran DK PBB dalam menangani 

masalah kejahatan terhadap warga sipil di Afganistan, yang kemudian dijelaskan 

secara deskriptif. Selain itu, peneliti juga akan menyajikan data terkait kejahatan 

perang dalam perspektif HHI. Peneliti akan mengkaji dan mendeskripsikan data 

yang terkait dengan tema yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif yang akan 

digunakan dalam menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh AS, serta peran 

DK PBB dalam menangani masalah kejahatan yang melibatkan militer AS 

terhadap warga sipil Afganistan dari perspektif internasional hukum humaniter 

(Semiawan, 2010). 
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3.2 Fokus Penelitian 

 

Terdapat beberapa hal yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Fokus yang pertama yaitu peneliti akan mengawali penelitian tentang kejahatan 

perang yang dilakukan oleh militer AS terhadap warga sipil Afganistan. 

Selanjutnya fokus penelitian ini berada pada peran organisasi internasional yaitu 

DK PBB dalam menangani masalah kejahatan yang dilakukan oleh militer AS dan 

warga sipil di Afganistan. Peneliti akan memulai dengan menjelaskan latar 

belakang terjadinya tindak pidana yang akhirnya membuatnya tertarik untuk 

mengangkat tema tersebut. 

3.3 Jenis Sumber Data 

 

Peneliti akan menggunakan jenis data sekunder, karena memilih studi 

kepustakaan yang berkaitan dengan tema. Penulis memperoleh data dalam 

penelitian ini dari studi literatur yang bersumber dari artikel, jurnal internasional, 

website resmi, laporan tahunan, laporan berita yang kredibel dalam rilis data atau 

siaran. Semua sumber yang disajikan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

rumusan judul penelitian, yaitu terkait dengan peran DK PBB dalam mengatasi 

masalah kejahatan perang di Afganistan tahun 2015-2021. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Teknik yang tepat sangat diperlukan bagi peneliti untuk memudahkan 

dalam melakukan penelitian, terutama pada proses analisis data. Data-data yang 

diperoleh disusun dengan cara mengorganisasikannya menjadi, memecahnya 

menjadi unit-unit, mensintesiskan yang kemudian memudahkan peneliti dalam 

menentukan kesimpulan.Teknik analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu 

peneliti menganalisis tema dengan dasar dari data yang diperoleh, yang kemudian 

mengembangkannya sehingga menjadi perkiraan awal dari penelitian. Dalam 

teknik ini peneliti akan memulai dengan menerapkan 3 tahapan analisis yang 

berdasarkan Miles dan Huberman, yang terdiri dari: 
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1. Kondensasi data 

Pemadatan data bertitik pada proses menentukan, memfokuskan, 

mengamati, serta mengabstraksi dan mengubah data. Dalam tahap ini penulis akan 

mengolah data yang ada terkait peran dari DK PBB dalam menangani masalah 

kejahatan  perang yang dilakukan oleh militer AS terhadap warga sipil di 

Afganistan dengan cara mengubah data melalui proses seleksi, parafrase, 

meringkas  yang kemudian dapat digabungkan sehingga menjadi pola yang lebih 

lengkap dan tentunya lebih besar.  

2. Penyajian data 

Teknik ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi yang tertata ke 

dalam bentuk yang lebih ringkas. Kemudian penulis akan melihat masalah apa 

yang sedang terjadi yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya atau melanjutkan 

analisis secara lebih lanjut. Pada tahap ini penulis akan mengklasifikasikan serta 

menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahannya, sesuai dengan 

permasahan kejahatan perang yang terjadi di Afganistan, dengan tujuan agar data 

tersebut tidak mengurangi substansinya. Kemudian akan membantu peneliti utuk 

mendukung ketika menarik kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Tahap terakhir dalam proses analisis data terdapat dalam proses penarikan  

kesimpulan. Penulis selanjutnya dapat menarik kesimpulan yang berdasarkan atas 

pola, penjelasan, sebab akibat, dan juga proposisi dari hasil penyajian data, yang 

kemudian menjawab pertanyaan yang telah ada (Matthew B. Miles, 2014). 

Adapun kesimpulan yang dipaparkan berupa hasil analisis terkait peran dari DK 

PBB dalam menangani masalah kejahatan perang yang dilakukan oleh militer AS 

terhadap warga sipil di Afganistan.  
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memperkuat perdamaian universal, dan demi tercapainya kerjasama internasional 

dalam hal  memecahkan masalah-masalah internasional bersifat ekonomi, sosial, 

budaya, maupun masalah  kemanusiaan, yang kemudian dalam mempromosikan 

serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar 

untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama, dan 

menjadikannya pusat untuk menyelarasakan tindakan bangsa-bangsa demi 

tercapainya tujuan bersama ini. Peran tersebut dilakukan oleh UNAMA sebagai 

misi yang dibuat oleh PBB untuk menangani masalah kemanusiaan di Afganistan. 

Akan tetapi, hal tersebut menunjukkan bahwa DK PBB belum memenuhi 

perannya sebagai intrumen dalam menangani masalah kejahatan perang. 

Sebagaimana kasus kejahatan perang yang masih terjadi sampai sekarang.    
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BAB  V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Analisis Peran DK PBB dalam 

Menangani Kejahatan Perang Militer AS Terhadap Warga Sipil di Afganistan 

tahun 2015-2021 dapat disimpulkan bahwa peran DK PBB dalam menangani 

kasus kejahatan perang yang dilakukan militer AS terhadap warga sipil 

Afganistan masih jauh dari kata berhasil. Jatuhnya korban sipil dalam konflik 

yang disebabkan oleh militer AS seharusnya mendapat sanksi karena menurut 

aturan dalam HHI jatuhnya korban warga sipil tidak seharusnya terjadi.  

 Secara jelas digambarkan bahwa HHI merupakan seperangkat aturan 

internasional yang melindungi korban dari konflik bersenjata serta mencegah 

penggunaan kekuatan dan metode perang secara kasar dalam konflik senjata itu 

sendiri. Aturan tersebut mengatur bahwasannya serangan militer seharusnya 

hanya ditujukan hanya kepada obyek militer bukan kepada obyek sipil. Terjadinya 

pelanggaran di Afganistan yang menjatuhkan korban sipil menunjukkan bahwa 

seperangkat ketentuan yang ada dalam HHI tidak dipatuhi sebagaimana adanya.  

Pada  teori organisasi internasional memiliki tujuan agar dapat memelihara 

perdamaian serta keamanan dunia internasional menggunakan berbagai cara yang 

dipilih oleh organisasi internasional. Disebutkan pula tiga peran dari organisasi 

internasional yaitu sebagai instrumen, arena serta aktor individu. Peran-peran 

tersebut dapat kita lihat dari dibentuknya UNAMA oleh DK PBB. Dalam 

menjalankan perannya, UNAMA dibantu oleh ICC selaku badan internasional 

yang memiliki yurisdiksi dalam mengadili individu yang diketahui telah 

melakukan tindakan genosida, kejahatan perang serta kejahatan terhadap 
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kemanusiaan. ICC dibuat dengan wewenang dalam mengadili individu yang 

diketahui telah melakukan kejahatan  yang mengancam  manusia dengan usaha 

untuk membuka kembali penyelidikan yang sebelumnya ditangguhkan di 

Afganistan. Sehingga apabila kita kaitkan dengan kasus kejahatan perang oleh 

militer AS terhadap warga sipil di Afganistan tentunya diperlukannya peran dari 

DK PBB selaku organisasi internasional. Karena kasus yang terjadi telah 

mengganggu  perdamaian dunia dan keamanan bagi warga sipil yang seharusnya 

dilindungi.  

Peran dari DK PBB seharusnya dapat menjadi solusi dalam menangani 

masalah yang sedang dihadapi oleh korban dari kejahatan perang yang dilakukan 

oleh militer AS. Serta DK PBB sudah seharusnya memperkuat, menjunjung tinggi 

tanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas ketika hukum internasional 

dilanggar. Akan tetapi, pada kenyataannya, AS selaku negara berkuasa dengan 

mudahnya dapat mengubah keputusannya, bahkan dengan berani memberi sanksi 

terhadap lembaga-lembaga yang menyelidiki kasus kejahatan perang terkait 

negaranya. Hal ini menjadikan hambatan utama dalam  menjaga perdamaian serta 

keamanan internasional yang seharusnya tidak terjadi dalam menangani kasus  

kekejaman massal yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga menyebabkan 

gagalnya DK PBB selaku organisasi internasional dalam menjalankan peran dan 

tujuannya untuk melindungi dan menjaga perdamaian global.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis dari peran DK PBB dalam 

menangani masalah kejahatan perang yang dilakukan militer AS terhadap warga 

sipil di Afganistan tahun 2015-2021 maka saran dari penelitian ialah yang 

pertama ditujukan terhadap semua pihak yang membaca penelitian ini agar dapat 

lebih fokus lagi dalam menganalisis peran dari organisasi internasional terlebih 

lagi peran dari DK PBB. Peran dari organisasi internasional tidak dapat berjalan 

begitu saja. Karena apabila kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis menyebutkan bahwa masih kurang efektifnya peran dalam melindungi 

serta menjaga perdamaian dunia. Dibutuhkan adanya langkah penting dalam 
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menangani pelanggaran serius dalam hukum internasional salah satunya kejahatan 

perang, dengan perlunya mengembangkan aturan untuk pencegahan, penyelidikan 

dan hukuman yang tepat untuk kejahatan tersebut. Peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menganalisis dari peran yang dilakukan oleh DK PBB dalam mengatasi 

masalah kejahatan perang dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan 

pada penelitian. Serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti pada periode 

selanjutnya dan terbaru. 
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