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METODE PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL 

 

A. Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Damai 

 Pertikaian atau sengketa adalah dua kata yang dipergunakan secara bergantian dan 

merupakan terjemahan dari ”dispute”. John G Merrills memahami persengketaan sebagai 

terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh 

pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional 

adalah perselisihan, yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki 

konsekuensi pada lingkup internasional.1 

Adalah merupakan ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam 

hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional 

harus diselesaikan secara damai. Keharusan menyelesaikan sengketa secara damai pada 

mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa 

Secara Damai yang ditanda tangani di Den Haag pada 18 Oktober 1907, yang kemudian 

dikukuhkan oleh pasal 2 ayat (3) Piagam PBB2 dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip 

Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara yang 

diterima oleh Majelis Umum PBB pada 24 Oktober 1970. Deklarasi ini meminta pada semua 

negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar 

perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.3 Tuntutan yang 

sama dinyatakan kembali dalam the 1982 Manila Declaration on The Peaceful Settlement of 

International Dispute.4  

Adapun berdasarkan Piagam PBB, Deklarasi Hubungan Bersahabat dan Kerjasama 

Antar Negara, dan Deklarasi Manila, prinsip-prinsip yang utama dalam penyelesaian 

sengketa antar negara secara damai adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam 

integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara 

lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. 

2. Prinsip non intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. 

3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. 

4. Prinsip persamaan kedaulatan negara. 

5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial 

suatu negara. 

6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional. 

7. Prinsip keadilan dan hukum internasional. 
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B. Metode Penyelesaian Sengketa Internasional 

 Terkait dengan sengketa internasional, tiap-tiap negara diberikan kebebasan untuk 

memilih metode penyelesaian sengketa secara damai yang tersedia. Pasal 33 Piagam PBB 

meyebutkan ”...seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, 

judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of 

their own choice”. Maksud Pasal 33 Piagam PBB adalah bahwa setiap negara yang 

bersengketa berupaya mencari jalan keluar atau solusi dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

arbitrasi, penyelesaian pengadilan, atau penyelsaian melalui agen-agen regional atau cara-

cara damai menurut pilihan masing-masing negara.5 

1. Negosiasi 

 Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa paling tradisional dan paling 

sederhana. Negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga. Negosiasi hanya berpusat pada diskusi 

yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas sengketa yang 

sedang mereka alami. Pada umumnya negosiasi merupakan cara pertama sebelum para 

pihak menggunakan cara lain. Letak pentingnya negosiasi dapat ditemukan sebagai tuntutan 

kewajiban dari traktat yang harus diutamakan pelaksanaannya, walaupun tidak ada 

pengaturan yang secara jelas menyatakan suatu pihak harus telah menggunakan metode 

negosiasi terlebih dahulu sebelum berpaling kepada metode lainnya. Akan tetapi, 

bagaimanapun negosiasi merupakan sebuah metode penting dan pada umumnya 

merupakan persoalan-persoalan yang serius yang dalam praktek harus didahului oleh 

pertukaran diplomatik (diplomatic exchange).6  

2. Mediasi 

 Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi sedangkan yang 

membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga hanya 

bertindak sebagai pelaku mediasi (mediator) komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencarikan 

negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai ”good office”. Seorang 

mediatir merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang 

tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antara pihak –pihak yang 

bertikai.7 

 Mediasi hanya dapat terlaksana dalam hal para pihak bersepakat dan mediator 

menerima syarat-syarat yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Saat ini mediasi 

sebagai salah satu tehknik penyelesaian sengketa yang telah menyedot perhatian semua 

kalangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pihak-pihak yang bersedia menjadi mediator 

mulai dari Sekjen PBB, Menlu, sampai LSM. Di samping itu, mediasi menjadi lebih menarik 

adalah karena terbukanya kemungkinan bagi para mediator untuk mempengaruhi hasil 

mediasi.8 

 Beberapa contoh mediasi dan good office adalah mediasi Komisi Tiga Negara 

(Australia, Belgia, dan Amerika Serikat) yang dibentuk PBB pada bulan Agustus 1947 sangat 

efektif dalam rangka penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda dan bahkan juga ikut 

membatu perumusan Perjanjian Renville. Kemudian terdapat peran mediator yang dilakukan 

oleh Presiden Bill Clinton dalam sengketa Timur Tengah (PLO-Israel). Selain itu tercatat 

peran Sekjen PBB dalam menjalankan good office atas sengketa yang bersifat internasional 

                                                
5  Lihat Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, Loc.cit., dan Boer Mauna, Op.cit., hlm. 194-195. 
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7  Ibid. 
8  Ibid. 



seperti masalah Afganistan yang berakhir dengan penandatanganan Jenewa bulan April 

1988 yang antara lain berisikan penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan dan masih 

banyak contoh lain.9   

3. Inquiry 

 Ketika terdapat pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, metode inquiry 

dipandang yang paling tepat, sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian 

sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat 

internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan 

permasalahan kemudian. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul badan ini 

akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.10 

 Sebagai contoh penyelesaian sengketa yang banyak dibantu oleh prosedur angket11 

adalah peristiwa ”Dogger Bank”. Ini adalah satu insiden yang terjadi antara Inggris dan 

Rusia di tahun 1904 waktu perang Rusia-Jepang. Pada malam 20 ke 21 Oktober 1904, di 

Laut Utara, sebuah armada Rusia di bawah pimpinan Admiral Rotjesvenski yang sedang 

dalam perjalanan ke Timur Tengah menembak dan menenggelamkan kapal-kapal ikan 

Inggris dari Pelabuhan Hull yang dianggap oleh Rusia kapal-kapal torpedo Jepang. Insiden 

tersebut menimbulkan kemarahan publik Inggris dan hubungan antara kedua negara segera 

menjadi buruk serta perdamaian pun menjadi terancam. Berkat jasa-jasa baik Prancis, 

kedua negara dalam Pernyataan Saint Petersbourg 12 dan 25 November 1904 setuju untuk 

membentuk suatu Komisi Angket Internasional yang terdiri dari Admiral Inggris, Rusia, 

Amerika, Prancis dan Austria. Inggris juga mendapat kepuasan bahwa komisi bukan saja 

mempunyai wewenang untuk menyelidiki fakta-fakta tetapi juga dapat menentukan siapa 

yang bersalah dan tingkat tanggung jawab dari pihak yang bersalah. Komisi yang sadar atas 

tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya berhasil membuat laporan yang dapat dijadikan 

dasar bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan insiden tersebut secara 

damai. Selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 1905, Komisi mengeluarkan laporannya bahwa 

tidak ada kapal-kapal torpedo Jepang, penembakan oleh kapal-kapal Rusia tidak beralasan 

dan karena itu armada Rusia sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden tersebut. 

Sebaliknya Komisi membatasi diri untuk tidak mendiskreditkan komandan beserta awak 

kapalnya. Akhirnya kedua negara mencapai persetujuan mengenai ganti rugi yang harus 

dibayar Rusia kepada para korban-korban kapal ikan Inggris sebanyak £ 65.000.12 

4. Konsiliasi 

 Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh 

suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya, atau dibentuk kemudian atas kesepakatan 

pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan. Organ 

tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Komisi 

konsiliasi bukan saja bertugas mempelajari fakta-fakta akan tetapi juga mempelajari 

sengketa dari semua segi agar dapat merumuskan suatu penyelesaian.13 

 Proses konsiliasi pada umumnya diberikan kepada sebuah komisi yang terdiri daro 

beberapa orang anggota atau hanya dilakukan oleh seorang konsiliator. Sebagai contoh 

pada tahun 1980, Norwegia dan Iceland mendirikan sebuah komisi untuk memberikan 

                                                
9  Lihat Boer Mauna, Op.cit., hlm. 199-205. 
10 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, Op.cit., hlm. 228. 
11 Dalam buku Boer Mauna, inqury disebut dengan kata “angket”. 
12 Boer Mauna, Op.cit., hlm. 210. 
13 Ibid., hlm. 212. 



rekomendasi dalam kaitannya dengan garis pemisah atas wilayah continental shelf antara 

Iceland dengan Pulau Jan Mayen. Komisi diminta untuk memperhatikan kepentingan 

ekonomi yang dimiliki Iceland atas wilayah laut tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan oleh 

komisi ini kemudian diterima oleh para pihak yang bertikai dan pada tahun 1981 

dimasukkan ke dalam traktat yang ditujukan untuk mengakhiri persengketaan tersebut.14  

5. Penyelesaian Dalam kerangka Organisasi PBB 

 Di antara organisasi-organisasi internasional dan regional, yang mempunyai 

wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional adalah PBB. PBB 

mempunyai tempat khusus karena kegiatan-kegiatannya mencakup hampir semua bidang 

dengan peranan utamanya yang diberikan masyarakat internasional yaitu: menjaga 

keamanan dan perdamaian dunia.15 Dalam hal ini organ-organ PBB yang berwenang untuk 

turut serta dalam penyelesaian sengketa antara lain Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum 

dan Sekretaris Jenderal PBB. 

6.  Penyelesaian Dalam Kerangka Organisasi-organisasi dan Badan-badan 

Regional 

Dalam Pasal 33 Piagam PBB ditetapkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan 

sengketa internasional secara damai adalah melalui pengaturan regional, serta campur 

tangan organisasi-organisasi dan badan-badan regional, berdasarkan pilihan para pihak 

sendiri. Selain itu, Bab VIII Piagam PBB juga menetapkan hal yang sama, khususnya Pasal 

52 yang merujuk pada penyelesaian sengketa internasional melalui regional arrangements 

dan regional agencies.16 

Wewenang organisasi-organisasi dan badan-badan regional dalam proses awal 

penyelesaian sengketa secara damai ditentukan secara berbeda menurut prosedur masing-

masing pengaturan regional.17 

Organisasi-organisasi atau badan-badan regional misalnya: ASEAN, Liga Arab, 

Organisasi Negara-negara Amerika, Organisasi Persatuan Afrika, Uni Eropa, juga berwenang 

menyelesaikan sengketa antar anggotanya yang berhubungan dengan tujuan organisasi. 

7. Penyelesaian Sengketa Secara Yurisdiksional/Metode Legal 

 Selain metode penyelesaian sengketa sebagaimana telah tersebutkan di atas, 

terdapat juga metode-metode yang putusannya bersifat mengikat para pihak yang 

bersengketa, yaitu melalui metode arbitrase dan mahkamah internasional. 

a). Arbitrase 

 Secara tradisional arbitrase digunakan bagi persoalan-persoalan hukum. 

Persengketaan mengenai perbatasan dan wilayah merupakan persoalan yang paling sering 

dijadikan objek bagi arbitrase. Salah satu hal yang menarik dari arbitrasi adalah memberikan 

keleluasaan bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses perkara. Hal 

tersebut dibuktikan dengan kebebasan para pihak untuk memilih para arbitrator. Arbitrase 

merupakan metode penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan secara ad hoc 

sebagaimana konsiliasi ketika persengketaan muncul. Penggunaan arbitrase sebagai 

penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Konvensi 1982 mengenai Hukum Laut. 

Dalam penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh WTO, arbitrase dikelompokkan sebagai 

                                                
14 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, Op.cit., hlm. 230. 
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salah satu pilihan dan dalam beberapa kasus, arbitrase menjadi suatu model penyelesaian 

yang diwajibkan.18 

 Arbitrase memiliki kompetensi untuk menentukan instrument hukum mana yang 

digunakan untuk menentukan jurisdiksinya. Putusan yang dijatuhkan berlaku mengikat dan 

final terhadap para pihak. Akan tetapi, dalam hal putusan melebihi wewenang yang 

diberikan maka putusan tersebut dikatakan batal. Dalam kata lain, suatu putusan dinyatakan 

batal dalam hal putusan tersebut mempersoalkan hal-hal yang tidak diminta oleh para pihak 

yang bersengketa.19 

 Sebuah metode penyelesaian damai, arbitrase merupakan metode yang 

menggabungkan prosedur hukum dan diplomatik. Hal ini ditunjukkan dengan diberikannya 

kewenangan para pihak untuk menentukan hal-hal yang berpengaruh terhadap proses 

arbitrase itu sendiri, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan. Sedangkan aspek hukum 

sebagaimana telah disinggung adalah putusan bersifat final dan mengikat serta putusan 

haris didasarkan pada pertimbangan hukum. Sedangkan bagi penegakan putusannya yang 

mengikat dan final sangat mengandalkan pada tindakan bertanggung jawab dari para pihak, 

termasuk kehendak dari lembaga-lembaga hukum suatu negara.20 

b) Mahkamah Internasional/The International Court of Justice (ICJ) 

 Metode penyelesaian secara yurisdiksional selain melalui arbitrasi internasional 

adalah melalui suatu lembaga yang dinamakan “Mahkamah Internasional” (International 

Court of Justice), yang berkedudukan di Den Haag Belanda. 

Starke berpendapat bahwa International Court Of Justice dibentuk berdasarkan Bab 

IV (Pasal 92-96) Charter PBB yang dirumuskan di San Fransisco pada tahun 1954. Pasal 92 

menyatakan bahwa Mahkamah adalah “organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa” dan 

menentukan bahwa Mahkamah akan bekerja menurut suatu statuta yang merupakan 

“bagian integral” dari Charter.21 

Adapun siapa-siapa saja yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah. Boer Mauna 

menyebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 statuta secara kategoris dinyatakan bahwa hanya 

negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah.22 Jadi 

individu-individu maupun organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari 

suatu sengketa di muka Mahkamah. 

Wewenang Mahkamah pada prinsipnya bersifat fakultatif. Ini berarti bila terjadi suatu 

sengketa antar dua negara, intervensi Mahkamah baru dapat terjadi bila negara-negara 

tersebut dengan persetujuan bersama membawa perkara mereka ke Mahkamah. Tanpa 

adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersengketa, wewenang Mahkamah tidak akan 

berlaku terhadap sengketa tersebut. Wewenang inilah yang dinamakan wewenang 

fakultatif.23 

Dalam statuta Article 3 juga disebutkan: “The court shall Consist of fifteen members, 

no two of whom may be nationals of the same state”.24 Hakim-hakim di mahkamah adalah 

hakim-hakim ad hoc atau hakim sementara yang hanya ikut bersidang untuk suatu perkara 

                                                
18 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, Op.cit., hlm. 231-232. 
19 Ibid., hlm. 232-233. 
20 Ibid., hlm. 233. 
21 Starke, J.G., 2000, Pengantar Hukum Internasional II, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 652. 
22 Boer Mauna, Op.cit., hlm. 256. 
23 Ibid., hlm. 258. 
24 Martin Dixon and Robert McCorquodale, 1995, Cases And Materials On International Law 2nd Edition, 
Blackstone Press Limited, London, hlm. 609. 



tertentu dan ditunjuk khusus untuk perkara tersebut. Tugasnya berakhir setelah berakhir 

pula perkara yang bersangkutan. 

Mengenai putusan Mahkamah Internasional, Starke menyebutkan bahwa, semua 

persoalan diputuskan melalui suara terbanyak dari hakim yang hadir dan jika diperoleh 

suara seimbang, maka Ketua memberikan suara yang menentukan.25 

Akibat hukum dari putusan Mahkamah ditentukan dalam Pasal 56-61. Putusan 

Mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali di antara para pihak dan berkenaan 

dengan kasus tertentu (Pasal 59). Putusan tersebut adalah “final and binding” (Pasal 60) 

tetapi suatu revisi boleh dilakukan atas dasar penemuan suatu “faktor yang 

menguntungkan” yang baru, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan hal itu dibuat dalam 

jangka waktu enam bulan dari penemuan itu serta tidak lebih dari sepuluh tahun dari 

tanggal keluarnya putusan (Pasal 61).26 

C. Penggunaan Kekerasan dan Humanitarian Intervention Dalam Hukum 

Internasional 

 Persoalan penggunaan kekerasan merupakan isu yang paling kontroversial dalam 

hukum internasional. Dalam penggunaan kekerasan (violent settlement) dibolehkan ketika 

jalan damai tidak tercapai dalam mendapatkan pembenaran. Mengingat Pasal 51 Piagam 

PBB yang mengamanahkan penggunaan kekerasan dalam hal bela diri atau the right to self 

defence. Pengertian “bela diri” pada saat ini telah meliputi konsep pre-emptive strike 

sebagaimana yang diklaim oleh Amerika Serikat yang mendapat banyak dukungan dari 

berbagai negara dalam perang melawan kejahatan terror. Namun, prinsip pre-emptive strike 

telah menimbulkan kontroversi yang amat politis. Sebab prinsip tersebut telah menyimpang 

dari pengertian tradisional bela diri. Kontroversi yang dihasilkan adalah apakah pelarangan 

penggunaan kekerasan hanya meliputi hubungan antar negara ataukah meliputi persoalan 

dalam negeri. selain itu necessity and proportionality dalam penggunaan kekerasan menjadi 

hal yang juga rumit untuk dicapai sebuah kesepahaman bersama.27  

 Selain itu, dalam hukum internasional dikenal juga yang disebut dengan 

humanitarian intervention. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk campur tangan suatu 

negara terhadap negara lain mutlak dilarang, mengingat bertentangan dengan prinsip-

prinsip hukum internasional. namun sejak tahun 1992 ketika perang Bosnia Herzegovina 

dengan Serbia berlangsung, campur tangan kemanusiaan muncul. walaupun secara prinsipil 

Piagam PBB menentang tindakan intervensi, akan tetapi hukum internasional membolehkan 

dilakukannya intervensi dengan beberapa syarat. Profesor Falk menyatakan “Dalam 

faktanya, tata tertib dalam negeri tidak pernah bisa dipahami dalam pengertian yang ketat. 

Sudah menjadi hal yang lumrah untuk menerima kenyataan akan saling ketergantungan 

dalam segala hal. tidaklah mengherankan apabila suatu negara sering mempersoalkan 

situasi yang terjadi di wilayah negara lain. Kedaulatan sudah tidak seharusnya dipahami 

dalam pengertian yang eksklusif”.28  

 O’Brien menggolongkan humanitarian intervention dalam beberapa syarat, yakni: (1) 

harus adanya ancaman terhadap HAM, khususnya yang bersifat massif; (2) intervensi harus 

dibatasi hanya untuk perlindungan HAM; (3) tindakan bukan berdasar pada undangan dari 

pemerintahan setempat; (4) tindakan tidak dilakukan atas dasar Resolusi Dewan Keamanan. 

                                                
25 JG Starke, Op.cit., hlm. 664. 
26 Ibid. 
27 Lihat Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, Op.cit., hlm. 250-259. 
28 Ibid., hlm. 260. 



Persolan yang dapat dijadikan dasar bagi diberlakukannya sebuah intervensi humaniter 

adalah telah terjadinya pelanggaran atas norma jus cogen. Sebuah persoalan yang hanya 

diperhitungkan berdasar pada pengaruhnya telah mengguncang hati nurani manusia. 

Dengan kata lain, suatu persoalan telah mengancam perdamaian atau sebuah perang 

saudara juga dapat dijadikan alasan diberlakukannya intervensi humaniter.29  

 Kenyataannya ialah sebagian besar pendapat para pakar menolak keberadaan hak 

untuk mengadakan intervensi humaniter. Alasan yang dikemukakan adalah:30 

1. Piagam PBB dan korpus hukum internasional modern secara khusus tidak berisikan hak 

intervensi tersebut; 

2. Praktik negara-negara semnejak dua abad terakhir dan terutama semenjak tahun 1945 

sangat sedikit menunjukkan kasus-kasus intervensi humaniter yang benar-benar 

dilandasi oleh pertimbangan humaniter. 

3. Atas dasar keberhati-hatian yaitu kemungkinan penyalahgunaan hak tersebut 

menyebabkan suatu negara tidak tertarik untuk mengundang intervensi humaniter. 

 Sehubungan dengan intervensi humaniter, Prof.Bruno Simma menggarisbawahi 

bahwa penggunaan kekerasan untuk tujuan humaniter tidak sesuai dengan Piagam PBB 

kecuali setelah mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Pandangan ini mendapat 

dukungan luas dari para pakar hukum internasional. intervensi-intervensi humaniter yang 

terjadi seperti di Somalia, Rwanda, Haiti adalah intervensi yang direstui masyarakat 

internasional melalui keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Dengan demikian, tidak akan 

timbul masalah legalitas bila intervensi humaniter itu merupakan pelaksanaan resolusi 

Dewan Keamanan baik itu dilakukan oleh satu negara atau sekelompok negara dalam 

bentuk intervensi kolektif.31 

 Akan tetapi, diskusi mengenai intervensi humaniter sampai sekarang masih tetap 

berlanjut karena belum merupakan ketentuan hukum internasional. Masalahnya antara lain 

adalah: kapan intervensi itu dapat dilakukan, siapa yang harus memberikan otorisasi atau 

siapa yang harus memberikan mandat untuk melakukan intervensi humaniter. Namun, 

dalam masyarakat internasional kelihatannya terdapat semacam konsensus bahwa dalam 

kasus-kasus tertentu rakyat perlu dilindungi dari pemerintahan yang zalim.32 
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29 Ibid., hlm. 260-261. 
30 Boer Mauna, Op.cit., hlm. 651. 
31 Ibid., hlm. 652. 
32 Ibid., hlm. 653. 


