
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Hizbullah-Israel dimulai dari persoalan keamanan di Libanon dan Israel yang telah

terjadi atau mempunyai riwayat yang cukup panjang. Keamanan di wilayah Libanon dan Israel

semakin kritis sejak Bulan juli-Agustus 2006 sehingga memunculkan konflik antara kelompok

Hizbullah yang ada di Libanon dengan Israel.

Konflik antara Israel dengan gerilyawan Hizbullah dipicu oleh penawanan dua prajurit Israel,

Ehud Goldwasser dan Eldad Regev, oleh milisi Hizbullah. Israel yang berusaha membebaskan

kedua tentaranya tersebut melakukan tindakan militer dengan menyerang Lebanon,

menghancurkan prasarana dan sarana umum serta membunuhi penduduk sipil. Sementara pihak

Hizbullah pun melakukan perlawanan dengan menghujani wilayah Utara Israel dengan roket. 1

Konflik yang terjadi di Libanon tersebut merupakan dampak dari Perang Saudara Libanon yang

terjadi pada tahun 1975 sampai dengan 1990 yang dipicu oleh pengaruh konflik regional

sekitarnya yang bermula dari pertikaian pengungsi Palestina PLO (Palestine Liberation

Organization) dengan partai komunis dan sosialis di Libanon. Pertikaian ini semakin parah

dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang terlibat (Phalangist, Druze Forces, Maronite dan

Muslim Suni).2 Pihak negara pun ada yang melibatkan diri dalam konflik tersebut, diantaranya

1 Perang Hizbullah-Israel, Edisi Koleksi Angkasa XXXVI, hlm 7.
2 Ibid.



adalah Suriah dan Israel. Uraian mengenai Perang Saudara Libanon dan kemunculan Hizbullah

adalah sebagai berikut.

Pada Juni 1976, Suriah mengirimkan 40.000 pasukan ke Libanon untuk mencegah milisi

Maronites dihancurkan oleh Palestinian Ezzat Forces. Suriah dan Maronites mendorong

Palestina keluar dari Beirut hingga masuk ke selatan Libanon. Selama beberapa tahun

berikutnya, pergeseran iklim politik menyebabkan Suriah bersekutu dengan Palestina dan

sebagian Maronit bersekutu dengan Israel, sedangkan pasukan Suriah tetap di Libanon. Sejumlah

serangan lintas batas oleh kelompok Palestina (PLO) di selatan Libanon terhadap warga sipil di

wilayah Israel membuat IDF (Israeli Defense Force) menyerbu masuk Libanon pada 14 Maret

1978 dengan nama operasi Litani River.3

Pada Tanggal 19 Maret 1978, United Nations Security Council (Dewan Keamanan Perserikatan

Bangsa-Bangsa) mengeluarkan Resolusi 425 dan 426 yang memerintahkan penarikan pasukan

Israel dan penyingkiran pasukan milisi Palestina, termasuk membentuk pasukan internasional

penjaga perdamaian di Selatan Libanon, UNIFIL (United Nations Interim Force in Libanon).

Akhirnya pada tahun 1978 Israel merampungkan penarikan pasukannya dan mengalihkan

kendali di Selatan Libanon kepada South Libanon Army (SLA). Sementara pasukan milisi

Palestina tetap berada di wilayah tersebut dan melanggar perjanjian gencatan senjata PBB.

Pada tanggal 6 Juni 1982, Israel sekali lagi menginvasi Libanon dengan tujuan menghalau PLO

dengan alasan PLO telah menembak Dubes Israel di London, Shlomo Argov, walaupun PLO

3 Ibid. hlm 8



sendiri membantah keras keterlibatannya dalam usaha pembunuhan Dubes tersebut. Pasukan

Israel menguasai wilayah Ezzat dari perbatasan Libanon dengan utara Israel ke wilayah Beirut4.

Pada tanggal 14 September 1982, presiden terpilih Libanon Bachir Gemayel yang juga pimpinan

Phalangist terbunuh karena dibom. Krisis baru pun berkembang. Beberapa hari kemudian Ariel

Sharon memerintahkan pasukan Israel memasuki Beirut Barat. Mereka atas perintah Sharon

meminta pasukan milisi Phalangist Libanon memasuki dua kamp pengungsi Palestina di kota itu,

yaitu kamp Sabra dan Shatila. Tugas mereka adalah mengeluarkan sisa pengungsi Palestina dari

Kamp Sabra dan Shatila sehingga pembunuhan besar-besaran pun terjadi, korban pembunuhan

mencapai 700–3.500 orang. Sharon dinyatakan bersalah dan dipecat dari jabatannya sebagai

Mentri Pertahanan.5

Atas dasar kejahatan itu, pada tahun 1982 kaum Syiah yang merupakan salah satu kelompok

perlawanan terhadap Israel membentuk Hizbullah, yang merupakan milisi bersenjata yang

bertujuan mengusir Israel dari tanah Libanon. Ideologi yang mendasari pergerakan mereka sama

dengan ideologi yang telah digariskan pimpinan Syiah terbesar dari Iran, Ayatollah Ruhollah

Khomeini. Akibat dari tekanan internasional, pasukan Israel ditarik dari Beirut pada September

1983 sampai dengan Juni 1985, namun Israel tetap bertahan di zona sekuriti di sepanjang

perbatasan Libanon dan Israel. Pada akhir tahun 1989 ditandai dengan berakhirnya perang

saudara Libanon yang sudah berlangsung selama 15 tahun. Pihak-pihak yang berkonflik

menandatangani Persetujuan Ta’if (Taif Accord) atas jasa mediasi Arab Saudi dan Amerika

Serikat. Suriah yang juga ikut berperan mendapat tugas mengawal perdamaian di Libanon

dengan melucuti persenjataan pihak-pihak yang bertikai, baik dari milisi Phalangist, Milisi

4 Ibid. hlm. 9
5 Ibid. hlm. 49



Druze, dan gerakan Al-Amal dari kelompok Syiah. Tetapi Suriah tidak melucuti persenjataan

Hizbullah yang aktif di Libanon Selatan dengan dalih kelompok ini tidak terlibat dalam perang

saudara Libanon dan lebih menggunakan senjatanya untuk berjuang membebaskan wilayah

nasional Libanon dari pendudukan Israel.6

Pada paragraf di atas diuraikan bahwa Hizbullah merupakan organisasi perlawanan terhadap

pendudukan Israel di perbatasan Libanon Selatan, karena daerah Sheeba Farms dan dataran

tinggi Golan diklaim merupakan wilayah Libanon yang dikuasai oleh Israel sehingga status

Hizbullah menurut Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 adalah gerakan bersenjata (organized

resistance movements), walaupun dalam konflik ini status Hizbullah sebagai subyek hukum

internasional masih belum jelas. Sedangkan Israel merupakan negara yang tidak diragukan lagi

statusnya sebagai subjek hukum internasional. Meskipun demikian, PBB turut serta dalam

penyelesaian konflik ini.

Salah satu organisasi internasional yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan konflik,

seperti konflik antara Hizbullah dengan Israel adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).7 PBB

merupakan organisasi internasional terbesar di dunia yang beranggotakan 192 negara dunia dan

telah menyelesaikan berbagai konflik, seperti konflik di Yugoslavia, Rwanda, Timur Tengah.

Penyelesaian konflik oleh PBB menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum

internasional, seperti penghormatan atas integritas dan kedaulatan para pihak, prinsip itikad baik

atau penyelesaian secara damai (good faith), kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa,

larangan penggunaan kekerasan, non intervensi dan netralitas.8 PBB yang terdiri dari berbagai

organ memiliki tugas dan fungsinya, organ-organ utama PBB yang berperan dalam penyelesaian

6 Ibid. hlm 56
7 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 95.
8 Ibid., hlm 15.



konflik yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretariat (Sekretaris Jendral), dan Mahkamah

Internasional.9

Penyelesaian konflik yang dilakukan PBB harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Ketentuan-

ketentuan tentang penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh PBB diatur dalam

BabVI dan Bab VII Piagam PBB. Ketentuan-ketentuan ini harus dianalisis bagaimana peranan

PBB dalam penyelesaian konflik Hizbullah-Israel ini.

Penyelesaian terhadap konflik yang dilakukan oleh PBB, kadang dijumpai pelanggaran dalam

ketentuan hukum internasional. Seperti halnya dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel ini,

PBB telah melanggar prinsip netralitas dan penyelesaian konflik secara damai dengan

menunjukkan keberpihakannya. Hal ini dapat dilihat ketika serangan udara Israel berlangsung,

dari 192 negara anggota PBB, 189 negara mendukung gencatan senjata segera untuk mengakhiri

krisis. Sementara Amerika Serikat, Inggris dan Israel menolaknya.10 Fakta ini menunjukkan

bahwa adanya ketidakpedulian dari ketiga negara tersebut, bahwa dengan pembantaian orang-

orang sipil dan peningkatan ketegangan sebagai jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian.

Amerika Serikat dan Inggris adalah anggota-anggota tetap Dewan Keamanan PBB, suatu organ

utama PBB dalam penyelesaian konflik sehingga dicurigai dalam penyusunan draft Resolusi

1701 tentang penyelesaian konflik Hizbullah-Israel, lebih banyak menguntungkan Israel.

Walaupun Israel telah banyak membunuh orang-orang Libanon, termasuk wanita dan anak-anak,

dan menghancurkan sarana dan prasarana di Libanon yang menimbulkan kesengsaraan

masyarakat Libanon, Dewan Keamanan tidak memberikan sanksi apapun terhadap Israel.11

9 Ibid., hlm 98.
10 Perang Hizbullah-Israel, op.cit., hlm 25.
11 Lisa Beyer, Root of Crisis : Why the Arabs and Israelis fight, Time, Friday, Juli 14, 2006



Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji peranan dan usaha-usaha yang

dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel telah sesuai dengan ketentuan

hukum internasional dan telah berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam hukum

internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang

dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Bagaimana peranan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon

berdasarkan ketentuan hukum internasional?

b. Apakah peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik

Hizbullah-Israel di Libanon telah berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam

hukum internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang :

a. Dasar hukum PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon.

b. Peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel

di Libanon.



Berdasarkan analisis tersebut diperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil

penelitian bidang hukum penyelesaian sengketa hukum internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan dan peningkatan

penulisan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya

hukum penyelesaian sengketa internasional.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai acuan bagi legal drafter, decision maker dan legal

practice dalam mengemban profesi hukum dan sebagai sumbangan peneliti untuk pembangunan

hukum Internasional yang terus berkembang.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi skripsi ke

dalam lima bab yang memiliki hubungan yang erat antara bab satu dengan bab yang lain.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, yang kemudian ditarik pokok

permasalahan dengan membatasi lingkup bahasan agar tulisan ini tidak meluas pada hal-hal di

luar topik pembahasan. Bab ini ditentukan tujuan dan kegunaan penulisan sehingga tulisan ini



terarah sesuai dengan tujuan penulisfinisi . Sistematika tersebut dapat tercermin secara umum

tentang hal-hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang batasan pengertian, prinsip

penyelesaian sengketa internasional dan macam-macamnya, penyelesaian sengketa internasional,

dan penyelesaian konflik internasional melalui organisasi internasional.

Bab II Metode Penelitian

Pada bab ini, metode penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber data, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data sehingga nampak metode yang dilakukan

sehingga dapat memberikan gambaran secara sistematik mengenai proses penulisan serta

hubungan antar bagian dalam tulisan ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan memasuki pembahasan dan merupakan hal yang pokok dari seluruh isi

tulisan ini. Akan dibahas mengenai konflik Hizbullah-Israel, dasar hukum PBB ikut

menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel, peranan dan usaha-usaha yang dilakukan  PBB dalam

penyelesaian konflk Hizbullah Israel.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup. Kesimpulan

dilakukan setelah permasalahan selesai dibahas secara keseluruhan, sehingga diharapkan lebih



memudahkan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian dapat

diberikan saran-saran yang konstruktif.




