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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada tanggal 23 Maret 19991 NATO melancarkan operasi serangan udara 

(Operation Allied Force) sebagai wujud dari intervensinya atas konflik yang 

terjadi di Kosovo.Serangan udara ini adalah puncak dari intervensi yang dilakukan 

NATO untuk menghentikan konflik fisik sesegera mungkin karena konflik 

berlangsung keras dan menimbulkan tragedi kemanusiaan. 

 Campurtangan NATO kedalam konflik intern negara federasi Yugoslavia 

merupakan fenomena yang menarik karena ini merupakan kali pertama NATO 

melakukan intervensi kedalam permasalahan di suatu negara.Intervensi ini 

sekaligus merupakan pembuktian jika NATO telah bertransformasi dan 

beradaptasi terhadap tatanan baru dunia setelah usainya perang dingin. 

 North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada awalnya didirikan tahun 

1949 oleh negara-negara Eropa Barat sebagai kekuatan penyeimbangWarsaw 

Pact, yakni aliansi militer yang dibangun oleh Uni Soviet ketika itu. Persaingan 

dua aliansi militer ini berlangsung selama perang dingin.Pada saat itu NATO 

berperan sebagai aliansi pertahanan negara-negara pendirinya yang didirikan 

dengan menitikberatkan pada momentum perang dingin dan penyeimbangan 

kekuatan militer Soviet. 

                                                             
1Kosovo Kembalinya Bangsa yang Hilang, dalam 
http://koran.republika.co.id/berita/34668/Kosovo_Kembalinya_Bangsa_yang_Hilang, diakses 
tanggal 28 Juli 2010 pukul 11:26. 
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 Tujuan utama NATO pada saat itu adalah “Let Americans in, the Russian 

out, the German down”.2NATO dibentuk oleh negara-negara Eropa Barat dan 

Amerika Serikat untuk membangun sistem pertahanan bersama (collective 

defense) sekaligus membendung perilaku ekpansif Uni Soviet yang mencoba 

menanamkan pengaruhnya di Eropa Tengah dan Eropa Timur. 

 Berakhirnya perang dingin pada awal dasawarsa 90-an diikuti oleh 

serangkaian peristiwa seperti, runtuhnya tembok Berlin yang menyatukan Jerman 

dan mendisintegrasikan Uni Soviet. Peristiwa ini membawa perubahan besar-

besaran pada situasi politik di Eropa yang sekaligus menimbulkan peluang dan 

kesempatan baru, juga problema dan tantangan baru. 

 Bersamaan dengan berakhirnya perang dingin, NATO harus berbenah 

untuk menyesuaikan peran yang dijalankannya sekaligus menjaga relevansinya 

terhadap isu-isu baru yang muncul kemudian. Berahirnya perang dingin belum 

menciptakan keadaan internasional yang lebih aman, tertib dan stabil, melainkan 

hanya menghilangkan ancaman perang nuklir dan efek yang ditimbulkannya 

antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.  

 Pada masa sebelum perang dingin konsep keamanan dibentuk oleh 

kemungkinan konflik antar negara, atau ancaman terhadap integritas wilayah 

nasional.Ancaman itu yang mendorong negara-negara untuk mempersenjatai 

diri.Namun isu keamanan mulai berubah, tidak lagi mengenai persenjataan, 

namun rasa tidak aman yang ditimbulkan oleh kelaparan, kemiskinan, penyakit, 

degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, konflik SARA, terorisme, polusi, dan 

sebagainya. 

                                                             
2Celeste A. Wallander, Institutional Assets and Addaptability NATO after  the Cold War, 
International Organization,  Autumn 2000,  hal. 711. 
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 Perubahan atmosfer keamanan pada saat NATO dibentuk dan lingkungan 

keamanan Eropa pada saat setelah perang dingin membuat NATO perlu merubah 

strateginya. Perubahan strategi tersebut dikarenakan oleh, pertama, sifat ancaman 

yang sudah berubah, bukan lagi ancaman invasi militer Soviet tetapi 

perkembangan konflik etnis yang semakin meningkat jumlahnya, dan kedua, 

ruang lingkup cakupan NATO yang menjadi tidak jelas, mana yang dapat 

dikategorikan sebagai out of area dan in area karena permasalahan ancaman 

keamanan yang serius kebanyakan timbul dari daerah pinggiran NATO. 

 Transformasi peran NATO itu sendiri dilatarbelakangi kepentingan dari 

masing-masing Negara anggota seiring dengan berubahnya persepsi ancaman dari 

Negara-negara tersebut. Ada kebutuhan pemenuhan keamanan yang terus berubah 

seiring dengan perubahan persepsi akan rasa aman. Keamanan kawasan tidak 

dapat dikelola secara sendiri-sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama 

antara negara kawasan dan non-kawasan dengan membentuk comprehensive 

security.Keamanan komprehensif tidak hanya meliputi dimensi militer, melainkan 

juga politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, juga ilmu pengetahuan dan 

teknologi.3 

 Kemunculan tantangan baru untuk menjaga kedamaian (peacekeeping), 

menciptakan kedamaian (peacemaking), dan menjaga stabilitas, telah 

mengarahkan NATO untuk bertransformasi.Untuk menjawab tantangan tersebut, 

NATO mencoba untuk bertindak lebih fleksibel, dan meningkatkan mobilitasnya. 

 Peran baru yang dimainkan NATO membawa aliansi ini ke tataran isu-isu 

humanis, seperti kekerasan terhadap rakyat sipil, penindasan atas etnis tertentu, 

                                                             
3Andre H. Pareira, Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional, 
Parahyangan Centre for International Sudies, Bandung 1999, hal 21. 
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dan lain-lain.Perhatian NATO atas isu-isu tersebut, membuat NATO melakukan 

intervensi yang bersifat kemanusiaan di wilayah yang berkonflik.Sementara 

intervensi kemanusiaan itu sendiri bisa dilegalkan jika terjadi kejahatan atas 

kemanusiaan di suatu negara oleh struktur atau pemimpin di negara tersebut. 

 Menurut Adam Robert4, intervensi kemanusiaan merupakan intervensi 

militer dalam sebuah negara, tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang di 

negara tersebut, dengan tujuan untuk mencegah penyebarluasan penderitaan atau 

kematian diantara penduduk di negara tersebut. Sedangkan menurut Tonny 

Brems, intervensi kemanusiaan adalah campurtangan kediktatoran atau campur 

tangan dengan unsur pemaksaan dalam lingkungan yurisdiksi negara yang 

berdaulat dengan dukungan dan legitimasi dari masyarakat internasional.5 

 Perkembangan peran NATO juga telah merambah ke titik-titik baru dan 

salah satunya adalah intervensi kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan, NATO 

melakukan intervensi ke dalam Negara-negara berkonflik yang dianggap telah 

melakukan pelanggaran atas hak-hak kemanusiaan dengan tujuan untuk 

menghentikan bentuk-bentuk penindasan atau kesewenang-wenangan Negara 

tersebut atas warga negaranya. 

 Berakhirnya perang dingin membawa serta atmosfer baru dalam tatanan 

dunia internasional, yakni tatanan yang diwarnai oleh berbagai macam konflik 

yang tidak lagi berbicara mengenai konflik antar negara tetapi konflik yang terjadi 

di dalam negeri di berbagai belahan dunia, dan tidak terkecuali di Eropa.Konflik 

                                                             
4Adam Robert, July 1993, Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights, 
International Affairs, Vol. 69, No. 3, hal. 426 dikutip dari Saban Kardas, June-July 2001, 
Humanitarian Intervention: The Evolution of  The Idea and Practice, Journal of International 
Affair, Vol. VI, No. 2, hal. 1. 
5 Tonny Brems Knudsen, 1997, Humanitarian Intervention Revisited: Post Cold-War Responses to 
Classical Problems, Frank Cass, London, hal. 146. 
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internal ini mulai mengerucut ke arah konflik pencarian identitas, seperti konflik 

antar ras, suku, etnis, dan agama. 

 Konflik etnis menurut Anthony Smith adalah konflik yang terjadi antara 

dua komunitas etnik atau lebih yang menyangkut isu-isu politik, ekonomi, sosial, 

budaya, atau wilayah.6Salah satu konflik internal di Eropa adalah konflik etnis 

yangkebanyakan dipicu oleh perbedaan etnis/ budaya sebagai latarbelakangnya 

yang bisa digambarkan dengan konflik etnis di wilayah Kosovo. 

 Konflik etnis yang berlangsung di Kosovo ini berawal dari keinginan etnis 

Serbia untuk menghilangkan etnis Albania.Etnis Albania merupakan etnis yang 

beragama Islam sementara etnis Serbia adalah etnis yang berlatar belakang 

Katholik.Semenjak kepemimpinan Slobodan Milosevic yang beretnis Serbia, 

konflik antara etnis Albania dan Serbia ini semakin memanas.Puncaknya ketika 

disahkannya amandemen Undang-undang Dasar Republik Serbia pada bulan 

Maret tahun 1989.Dalam amandemen ini dinyatakan bahwa otonomi Kosovo 

berada di bawah pengawasan Republik Serbia, padahal dalam konstitusi tahun 

1974, Serbia tidak memiliki wewenang atas propinsi otonominya. 

 Amandemen ini menuai banyak protes dan kerusuhan, sementara 

Milosevic menekan Dewan Kosovo dan menduduki wilayah Kosovo.Milosevic 

memaksa agar bahasa Serbo-Kroasia menjadi bahasa resmi di Kosovo padahal 

jumlah etnis Serbia yang berada di Kosovo hanya kurang dari 10%.Serbia juga 

membubarkan sekolah-sekolah lanjutan yang menggunakan bahasa Albania dan 

memberhentikan lebih dari 6.000 guru etnik Albania.7 

                                                             
6 Anthony D. Smith, The Ethnic Sources of Nationalism, dalam Michael E. Brown, Ethnic Conflict 
and International Security, Princetown University Press, New Jersey, 1993, hal.28. 
7Dari Konflik Pasca Perang Dingin : Studi Kasus Yugoslavia, 1996, Laporan Penelitian FISIP 
UGM Yogyakarta, hal 35-36. 
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 Penolakan etnis Albania di wilayah Kosovo terhadap amandemen undang-

undang dasar republik Serbia membuat etnis Albania baik dari kaum moderat 

maupun radikal melakukan pemberontakan dan memperjuangkan kemerdekaan 

atas Kosovo.Keinginan untuk memisahkan diri ini semakin membuat Milosevic 

menjadi lebih agresif untuk menghilangkan etnis Albania dari Kosovo karena 

Milosevic menganggap bahwa secara historis Kosovo merupakan bagian dari 

kawasan Serbia sehingga harus dipertahankan.Untuk itu gerakan separatis yang 

muncul di Kosovo mendapat aksi keras dari Milosevic yang mengakibatkan 

banyak korban sipil yang jatuh dan masyarakat yang diusir dari Kosovo kemudian 

mengungsi. 

 Konflik yang berlangsung di Republik Serbia ini menimbulkan 

kekhawatiran dari negara-negara tetangga yang berada dekat dengan wilayah 

konflik karena jumlah pengungsi yang banyak dan konflik yang berlangsung 

terbuka dan panjang ini pasti membawa pengaruh bagi mereka dan stabilitas 

kawasan secara keseluruhuan.Pembantaian etnis Albania yang dilakukan oleh 

Serbia di bawah perlindungan Slobodan Milosevic juga menjadi perhatian dunia 

internasional karena konflik ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan atas 

kemanusiaan (crime against humanity) dengan banyaknya korban jiwa dan 

pengungsi. 

 Berbagai macam aksi mulai dilakukan untuk menghentikan konflik yang 

berlangsung.Protes mulai dikemukakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara 

Pakta Pertahanan Atlantik Utara.Ajakan untuk melakukan perundingan guna 

menyelesaikan konflik melalui mediasi dari Amerika Serikat dan beberapa negara 

Eropa lainnya sudah ditempuh.Beberapa perjanjian internasional sudah dibentuk, 
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bahkan ditandatangani sebagai wujud kesepakatan.Namun, aksi-aksi pembantaian 

etnis Albania tetap berlangsung. 

 Kebuntuan upaya mediasi yang dilakukan beberapa negara akhirnya 

menyeret NATO untuk melakukan peran barunya yakni mengintervensi atas nama 

kemanusiaan dalam konflik Kosovo. Intervensi yang dilakukan oleh NATO 

ternyata berhasil menghentikan konflik fisik yang terjadi disana, ditunjukan 

dengan dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan intervensi 

tersebut. Indikator-indikatornya antara lain : 

a. Penarikan mundur pasukan militer Serbia di area konflik atas desakan 

NATO, 

b. Dan de-eskalasi kekerasan. 

Sementara penyelesaian konflik yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini 

adalah selesainya konflik secara fisik.Jadi selesainya konflik adalah suatu kondisi 

dimana kekerasan tidak lagi terjadi (zero violence). 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis ingin 

menganalisa mengapa intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO bisa 

berhasil menghentikan konflik etnis yang terjadi di Kosovo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mampu memahami dan menjelaskan mengapa intervensi NATO bisa 

berhasil menghentikan konflik yang terjadi di Kosovo. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Peringkat Analisis 

 Ada dua jenis tingkat analisis yang bisa digunakan dalam penelitian, 

yakni, unit analisis yang digunakan sebagai patokan atau subjek yang akan diteliti 

dan unit eksplanasi yang digunakan untuk menjelaskan subjek yang yang diteliti. 

Dapat dikatakan bahwa unit analisis merupakan variabel dependen yaitu variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan unit eksplanasi merupakan 

variabel independen yang tidak dipengaruhi variabel lain namun mampu 

mempengaruhi variabel lain (dependen). 

 Dalam tulisan ini, penulis menggunakan level analisis induksionis, yakni, 

menggunakan unit eksplanasi yang lebih tinggi dibanding unit analisisnya. Unit 

analisis dalam tulisan ini adalah Intervensi NATO dalam konflik Kosovo (sebagai 

kelompok negara-bangsa), sedangkan unit eksplanasinya adalah konflik etnis yang 

terjadi di Kosovo-Serbia (sebagai negara). 

1.4.2 Penelitian Terdahulu 

 Dalam tulisan ini, penulis menggunakan dua penelitian terdahulu yang 

pembahasannya masih terkait dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. 

Pertama adalah tulisan dari Pretty Dwi Wulansari yang berjudul Alasan 

Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kemerdekaan Kosovo Selama Masa 

Mandat PBB (1999-2007).8Dalam tulisan ini, Pretty Dwi Wulansari 

menyebutkan bahwa selama masa mandat PBB Amerika Serikat mengeluarkan 

kebijakan luar negeri yang memperlihatkan secara jelas dukungannya terhadap 
                                                             
8 Pretty Dwi Wulansari, Alasan dukungan Amerika Serikat terhadap kemerdekaan Kosovo selama 
masa mandat PBB (1999-2007), dalam http://alumni.unair.ac.id/kumpulan 
file/1144829909_abs.pdf diakses tanggal 9 Agustus 2010, pukul 12:14. 



9 

 

kemerdekaan Kosovo, baik secara diplomasi, finansial, dan militer. Dalam 

tulisannya Pretty menggunakan beberapa konsep dan teori, yakni teori geopolitik 

dan geostratgi Eurasia, sedangkan konsep yang digunakan adalah konsep 

hegemoni global Amerika Serikat, dan konsep tatanan stabilitas internasional oleh 

kepemimpinan Amerika Serikat. 

 Pretty Dwi Wulansari mengatakan bahwa alasan dukungan Amerika 

Serikat atas kemerdekaan Kosovo dilatar belakangi oleh dua hal yakni, pertama, 

Kosovo memiliki arti penting secara strategis bagi Amerika Serikat. Dan kedua 

terkait dengan Kosovo yang memiliki nilai strategis tersebut, maka Amerika 

Serikat berkeinginan untuk melaksanakan hegemoni sekaligus menjaga stabilitas 

di Kosovo. 

 Penelitian kedua adalah tulisan dari Muhammad Rizky Maulana yang 

berjudul Keberhasilan UNMIK Dalam Pemulihan Negara Kosovo Pasca 

Konflik Etnis Serbia dan Albania.9Dalam tulisannya, M Rizky Maulana 

menyebutkan bahwaMilosevic melakukan etnic cleansing terhadap etnis Albania 

sebagai penyebab konflik etnis antara etnis Serbia dan Albania.Konflik etnis yang 

terjadi pada masa pemerintahan Milosevic telah meninggalkan bekas yang sangat 

menyakitkan bagi semua pihak. Berdasarkan ketentuan tentang organ-organ yang 

dapat membantu PBB dalam melaksanakan tugasnya, maka PBB melalui Dewan 

Keamanan PBB telah membentuk suatu organ subsidier yang ditugaskan untuk 

membantu pemulihan keadaan di Kosovo pasca perang dan lengsernya Milosevic, 

                                                             
9Muh. Rizky Maulana, Keberhasilan UNMIK Dalam Pemulihan Negara Kosovo Pasca Konflik 

Etnis Serbia dan Albania, dalam http://jurnalskripsitesis.com/2008/07/04/keberhasilan-unmik-

dalam-pemulihan-negara-kosovo-pasca-konflik-etnis-serbia-dan-albania/, diakses tanggal 9 

Agustus 2010, pukul 13:17. 

 



10 

 

yang diberi nama UNMIK. Tugas UNMIK untuk melakukan pemulihan keadaan 

di Kosovo dilakukan dengan pelaksanaan program peacebuilding.Program ini 

meliputi pemulihan bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, perbankan dan 

keuangan, pos dan telekomunikasi, serta hukum dan ketertiban masyarakat. 

 Muh Rizky Maulana mengatakan bahwa UNMIK berpengaruh besar 

dalam pemulihan Kosovo pasca perang. UNMIK juga berperan besar dalam 

proses stabilisasi Kosovo dengan keberhasilannya mengatasi berbagai masalah 

seperti masalah kelaparan dengan menggalang bantuan makanan dari negara-

negara anggota PBB. UNMIK juga membantu menciptakan suasana kondusif bagi 

terselenggaranya kegiatan perdagangan dan industri yang menjadi kegiatan yang 

paling menunjang perekonomian Kosovo sebelum konflik berlangsung. Dengan 

kata lain, beberapa keberhasilan yang diraih Kosovo pasca konflik tidak terlepas 

dari kontribusi UNMIK, maka dapat disimpulkan bahwa UNMIK memberikan 

pengaruh yang besar dalam pendampingan yang dilakukannya di Kosovo pasca 

konflik. 

 Dalam tulisan penulis yang berjudul Keberhasilan Intervensi NATO 

dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Kosovo Pada Masa Kepemimpinan 

Slobodan Milosevic, penulis menggunakan sudut pandang yang berbeda dari dua 

penelitian terdahulu seperti penjabarkan tulisan diatas. Penulis menggunakan teori 

Intervensi Kemanusiaan atas masuknya NATO ke area konflik, dan juga 

menggunakan konsep coercive conflict resolution yang bisa menjelaskan kenapa 

NATO bisa menghentikan konflik Kosovo yang sudah berlangsung lama dan 

keras. NATO dengan menggunakan kekuatan militernya yang notabene melebihi 
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kekuatan militer dari kedua belah pihak bertikai berhasil menciptakan ketenangan 

atau situasi tidak adanya konflik. 

 

1.4.3 Teori dan Konsep 

1.4.3.1 Teori Intervensi Kemanusiaan 

 Keterlibatan NATO kedalam penyelesaian konflik di Kosovo merupakan 

salah satu bentuk intervensi yang memunculkan kontradiksi dalam 

penerapannya.Intervensi biasanya disahkan bila menghadapi kondisi-kondisi 

tertentu, seperti adanya pelanggaran atas kemanusiaan.Dalam kasus ini, NATO 

melakukan intervensi ke Kosovo berdasarkan atas asas kemanusiaan. 

 Pembicaraan mengenai intervensi kemanusiaan itu sendiri selalu 

menimbulkan pertanyaan mengenai ketumpang-tindihannya dengan konsep 

kedaulatan.Karena kedaulatan merupakan salah satu tiang berdirinya sebuah 

negara yang berarti ketiadaan campurtangan asing dalam masalah dalam negeri, 

dan menolak atau mencegah masuknya intervensi asing itu sendiri.Pada awal 

kemunculannya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi sebuah negara yang 

bersifat tunggal, asli dan abadi.10Jadi secara umum, kedaulatan merupakan 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menyelenggarakan negara tersebut. 

 Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, berkembang pula isu-isu atau 

ancaman-ancaman baru yang menitikberatkan pada kelangsungan hidup manusia, 

seperti penyakit menular, pelanggaran HAM, dan lingkungan.Isu baru ini 

kemudian memunculkan jalan keluar yang juga baru, sehingga menuntut 

                                                             
10Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-
bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi 
berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus.Maksudnya 
pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara 
dengan kekuasaanya berlangsung terus tanpa terputus-putus. 
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penyesuaian atas konsep yang lebih dulu muncul.Dalam kasus ini, konsep 

kedaulatan turut mengalami penyesuaian dengan berkembangnya penghargaan 

atas hak asasi manusia. 

 Konsep kedaulatan yang semula bersifat multak dan tidak bisa diganggu 

gugat mengalami pergeseran.Ada point-point pengecualian sehingga konsep 

kedaulatan tidak lagi dipahami sebagai konsep yang kaku sebagai penolakan 

campurtangan asing ke dalam negeri.Point-point pengecualian ini meliputi kondisi 

dimana posisi negara menjadi lemah jika di dalam negara tersebut terjadi kasus-

kasus pelanggaran HAM.Jadi intervensi sah-sah saja dilakukan di negara-negara 

dengan permasalahan kejahatan atas kemanusiaan.Intervensi yang dilakukan 

semata-mata untuk menghentikan penindasan atas manusia. 

 Dalam hukum internasional, intervensi kemanusiaan (Humanitarian 

Intervention) telah menimbulkan perdebatan yang hangat. Perdebatan timbul 

karena doktrin tersebut berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip umum dalam 

hukum international yakni Prinsip kedaulatan negara dan Prinsip non-intervensi. 

Prinsip kedaulatan Negara dan non-intervensi ini dimuat dalam piagam 

PBB.Ketentuan piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan 

antarnegara tidak diperbolehkan adanya intervensi. 

 Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan resolusi majelis umum 

PBB no 2625 (XXV) yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 197011, yang 

kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum Tentang Prinsip-Prinsip 

Hukum International Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama 

Antarnegara yang Berkaitan dengan Piagam PBB. Namun dalam prakteknya 

                                                             
11D.J. Harris, 1998, Cases and Materials on International Law, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, 
London, hal.815. 



13 

 

prinsip-prinsip tersebut kerap dilanggar dengan alasan kemanusiaan.Tindakan 

negara-negara dalam melakukan intervensi kemanusiaan sering didasari bahwa 

telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam 

kedamaian dan keamanan internasional yang merupakan tujuan dibentuknya PBB. 

Atas dasar itulah mengapa beberapa negara mengartikan bahwa intervensi yang 

mereka lakukan tidak melanggar prinsip-prinsip kedaulatan dan non-intervensi. 

 Intervensi kemanusiaan juga didukung dengan semakin berkembangnya 

isu HAM sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan 

dalam hubungan antarnegara.Indikasinya dapat terlihat dengan lahirnya Universal 

Declaration of Human Rights (1948) serta International Convenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) dan International Convenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (ICESCR) 1966.12 Pada awal penerimaan dan pemberlakuan hak 

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

yang cukup besar adalah mengenai universalitas hak asasi manusia itu sendiri. 

Namun, dalam Deklarasi Wina tahun 1993, tiap-tiap negara telah berkomitmen 

bahwa setiap hak asasi manusia itu bersifat universal, tidak dapat dipisahkan 

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

(interrelated).13 

 Komitmen masyarakat internasional atas perlindungan HAM dewasa ini 

dapat dikatakan sudah melampaui batas teritorial.Tindakan sewenang-wenang 

yang dilakukan oleh negara terhadap penduduknya telah memberikan pelajaran 

bahwa kewenangan negara atas penduduknya harus dibatasi. Pembatasan tersebut 

                                                             
12DeklarasiWina,1993,Pasal 5 diambil 
darihttp://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html, 
tanggal akses 21 Juli 2010, 14:37. 
13 Ibid. 
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tidak dilihat sebagai pembatasan kedaulatan negara, namun sebuah tindakan 

pencegahan agar negara tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Kelanjutan 

pembatasan kewenangan itu di lain pihak akan menumbuhkan kesadaran dalam 

masyarakat internasional untuk meningkatkan kerjasamanya dalam hal 

perlindungan dan penghormatan atas nama kemanusiaan. 

 Ada beberapa definisi mengenai intervensi kemanusiaan, namun dalam 

tulisan ini, penulis menggunakan teori intervensi menurut pengertian Parry dan 

Grant14 yang diambil dari ensiklopedia hukum internasional. Pengertian intervensi 

adalah  turut campur secara diktator oleh sebuah Negara dalam hubungannya 

dengan Negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual 

tertentu. Turut campur tersebut dapat dilakukan dengan hak atau tidak, namun hal 

tersebut selalu mengenai kebebasan eksternal atau wilayah keunggulan negara 

lain, dan dari keseluruhan tersebut memiliki dampak yang penting untuk Negara 

tersebut dalam posisi internasional, sedangkan intervensi kemanusiaan mereka 

artikan sebagai perlakuan sewenang-wenang sebuah Negara terhadap 

penduduknya, terutama minoritas, lebih tepatnya kekejaman dan kejahatan yang 

mengagetkan kesadaran umat manusia. Kemudian, Negara lain, yang biasanya 

Negara adikuasa, mengambil tindakan atas peristiwa tersebut dengan ancaman 

atau penggunaan kekuatan dengan maksud untuk melindungi minoritas yang 

tertindas. 

                                                             
14Parry and Grant, 1986, Encyclopedic Dictionary of International Law, Oceana Publication Inc., 
Newyork, hal. 190-191 dalam http://barnesandnoble.com/Parry-and-Grant-Encyclopaedic-

Dictionary-of-International-Law/John-P-Grant/e/9780379214499 diakses tanggal 14 November 
2009 pukul 17:34. 



15 

 

 Menurut Starke15, ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi, 

yakni: 

a. Intervensi Internal, intervensi yang dilakukan dalam urusan domestik 

Negara lain. 

b. Intervensi Eksternal, intervensi yang dilakukandalam urusan luar negeri 

sebuah negara dengan negara lain. 

c. Intervensi Punitive, intervensi terhadap negara lain sebagai balasan atas 

kerugian yang diderita oleh negara tersebut. 

 Dengan pembagian tipologi intervensi tersebut, Starke tidak hendak 

mengatakan bahwa intervensi negara atas kedaulatan negara lain sebagai tindakan 

legal. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan 

intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Dalam kasus yang 

diangkat dalam tulisan ini, bentuk intervensi yang sesuai untuk menjelaskan 

fenomenanya adalah bentuk intervensi internal.NATO yang dalam hal ini pelaku 

intervensi melakukan intervensi ke dalam urusan domestik negara Serbia. 

 Adapun tindakan intervensi tersebut adalah : 

d. Intervensi kolektif yang ditentukan piagam PBB, 

e. Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga 

negaranya di Negara lain, 

f. Sebagai pembelaan diri jika intervensi dibutuhkan segera setelah adanya 

sebuah serangan bersenjata (armed attack), 

g. Berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya, 

                                                             
15J.G. Starke, 1954, An Introduction To International Law, 3rd Edition, Butterworth & Co. Ltd, 
London, hal. 89-90. 
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h. Jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran 

berat atas hukum internasional.16 

 Dalam klasifikasi yang dibuat oleh Starke, intervensi kemanusiaan dapat 

dimasukkan dalam klasifikasi yang terakhir. Apabila sebuah negara telah 

melanggar hak asasi manusia (sistematis dan terstruktur), maka negara tersebut 

dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum 

internasional karena perlindungan hak asasi manusia dalam relasi antarnegara saat 

ini merupakan sebuah komitmen bersama. 

 Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesamaan bahwa 

intervensi biasanya melanggar kedaulatan negara tertentu, selain itu tindakan 

intervensi biasanya menggunakan ancaman atau kekuatan. Sedangkan dalam 

definisi intervensi kemanusiaan kemudian ditambahkan alasan bahwa tindakan 

tersebut dilakukan karena adanya sebuah perlakuan kejahatan negara atas 

penduduknya. 

 Dari uraian diatas, penulis menggunakan teori intervensi kemanusiaan 

untuk menjelaskan bagaimana proses pelegalan keikutsertaan/ tindakan NATO 

kedalam ranah dalam negeri Serbia untuk menghentikan konflik yang terjadi di 

Kosovo. Penulis berpendapat bahwa intervensi yang dilakukan NATO bisa 

dikategorikan sebagai bentuk intervensi kemanusiaan karena konflik Kosovo 

berlangsung dengan keras, mengeliminir hak-hak asasi kemanusiaan, dan 

merupakan bentuk kesewenang-wenangan Serbia pada penduduknya. 

 

                                                             
16Ibid., hal. 90. 



17 

 

1.4.3.2 Landasan Konseptual 

 Dalam ilmu hubungan internasional, masalah yang penulis angkat ada 

dalam bidang studi Resolusi Konflik.Salah satunya dalam analisis untuk 

menghentikan konflik. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam 

upaya menyelesaikan konflik, yakni : 

a. Koersif, atau memaksa para pihak yang berkonflik untuk mengakhiri 

konflik. 

b. Negosiasi, proses tawar menawar yang melibatkan pihak yang berkonflik 

agar berdiskusi untuk mencapai suatu persetujuan. 

c. Adjudication, menghentikan konflik dengan menggunakan kekuatan 

negara dan sistem yang melegalkannya untuk membuat keputusan yang 

bersifat autoritatif. 

d. Mediasi, menggunakan jasa pihak ketiga untuk menjembatani pihak yang 

berkonflik untuk berunding dan menghasilkan kesepakatan yang 

menguntungkan bagi keduabelah pihak. 

e. Arbitrasi, menggunakan jasa pihak ketiga untuk memutuskan bagaimana 

cara untuk menyelesaikan konflik.17 

 Dalam kasus ini coercive conflict resolution bisa lebih menjelaskan 

fenomena yang terjadi, yakni fenomena dimana untuk mewujudkan resolusi 

konflik dibutuhkan kekuasaan yang digunakan secara tepat.Kekuasaan disini bisa 

berarti kekuatan, baik kekuatan militer maupun ekonomi, dan bisa juga diartikan 

sebagai penguasaan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat internasional, dan juga 

mencakup kapabilitas. 

                                                             
17Ibid hal. 13. 
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 Penggunaan coercive conflict resolution sangat bisa menggambarkan apa 

yang dilakukan NATO dalam konflik Kosovo dan dalam kasus ini, NATO 

memiliki kapabilitas untuk melakukan intervensi. Hal ini didukung oleh 

pernyataan  James Schellenberg dalam bukunya yang menyebutkan bahwa “one 

of the most obvious requirements for succesfully resolving an international 

conflict by physical force is sufficient capability in military might.”18Jadi untuk 

menghentikan konflik fisik di Kosovo diperlukan kekuatan militer yang lebih 

hebat, yakni kekuatan militer NATO. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif.Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran  terhadap  hasilnya,  

namun  demikian  bukan berarti  dalam penelitian kualitatif peneliti tidak 

diperbolehkan menggunakan angka. Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah 

kejelasan unsur seperti subjek sample, sumber data tidak mantap dan rinci, masih 

fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan, kemudian apabila dilihat dari 

langkahpenelitian, penelitian kualitatif baru diketahui dengan mantap dan jelas 

setelah penelitian selesai. Kualitatif memiliki desain penelitian yang fleksibel  

dengan  langkah  dan  hasil  yang  tidak  dapat  dipastikan sebelumnya.19 

 

1.5.1 Tipe Penelitian 

                                                             
18James A. Schellenberg, Conflict Resolution: Theories, Research, and Practice, 1996, State 
University Press, Newyork, hal. 125. 
19Arikunto Suharsimi Prof. Dr,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka 
Cipta, 2002, hlm. 10 – 11. 
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 Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif yakni 

penelitian yang menghubungkan dua variabel dalam sebuah fenomena dan 

mengujinya dengan teori dan konsep yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. 

Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana dinamika konflik yang 

terjadi di Kosovo serta upaya intervensi yang dilakukan NATO. Kemudian 

penulis juga akan menjelaskan keberhasilan intervensi NATO dalam konflik 

Kosovo dengan menggunakan teori Intervensi Kemanusiaan dan konsep Coercive 

Conflict Resolution. 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang 

dalam hal ini konflik etnis di Kosovo, semenjak terjadinya konflik pada awal 

kepemimpinan Slobodan Milosevic sampai dengan berhentinya konflik fisik atau 

kondisi tidak adanya kekerasan di Kosovo (zero violence). 

 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data ditempuh dengan cara mengumpulkan data dan 

studi literature yang didapat dari buku, artikel, jurnal, surat kabar, berita 

mengenai objek, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, 

dan internet. Penulis juga mengunjungi situs resmi objek untuk mendapatkan 

informasi yang seakurat mungkin.Pendekatan terhadap objek yang diteliti adalah 

dengan mencoba membaca karakteristik objek dan apa-apa yang mempengaruhi 

perilakunya.Penulis juga mencoba memetakan sikap objek dari beberapa kasus 

atau fenomena yang pernah terjadi sebelumnya. 
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1.5.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mengujikan teori-teori 

atau konsep-konsep yang ada terhadap suatu fenomena sehingga pembahasan dari 

fenomena tidak melebar jauh dan memiliki keistimewaan sendiri atau dengan kata 

lain tidak sama dengan karya lain yang telah ada sebelumnya. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan menguji hipotesis mencocokkan data dan teori serta 

konsep untuk menciptakan kesimpulan yang akademis. 

 

1.6 Hipotesis 

 Keberhasilan intervensi NATO dalam penyelesaian konflik etnis Kosovo 

disebabkan oleh adanya kalkulasi strategis NATO untuk memilih cara militer 

sebagai upaya penyelesaian konflik. NATO memutuskan untuk menggunakan 

serangan udara untuk menyelesaikan konflik tersebut. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, hipotesis, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II 
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Bab ini menjelaskan tentang sejarah, penyebab konflik Kosovo dan kegagalan 

mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik.Bab ini berjudul Dinamika Konflik 

Kosovo. 

Bab III 

Bab ini akan menjelaskan tentang berdirinya NATO, transformasi peran NATO 

pasca perang dingin, dan intervensi NATO ke area konflik Kosovo. Bab ini 

berjudul Transformasi NATO Pasca Perang Dingin. 

Bab IV 

Bab ini akan menjelaskan tentang keberhasilan NATO untuk menghentikan 

konflik di Kosovo. Bab ini berjudul Keberhasilan Intervensi NATO Dalam 

Konflik Kosovo. 

Bab V 

Merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan penulis setelah melakukan 

analisis dalam bab 2, bab 3, dan bab 4 sehingga didapatkan alasan mengapa 

NATO bisa secara efektif menghentikan konflik yang terjadi di Kosovo yang 

sekaligus menguji hipotesis yang diajukan penulis di awal. 
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