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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah pemerintahan 

memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kesatuan wilayah sekaligus 

melindungi masyarakatnya dari serangan pihak-pihak yang mencoba untuk 

menguasai dan menduduki wilayah negara tersebut. Upaya negara dalam 

menjaga kedaulatanya dapat ditempuh dengan berbagai cara yang diantaranya 

dengan memperkuat pasukan militer dan kepolisian. Sebagai tindak lanjut 

untuk memperkuat kedua lembaga keamanan tersebut, maka negara dituntut 

untuk menyediakan fasilitas persenjataan yang cukup dan sesuai dengan 

kebutuhan pertahanan. 

 Permintaan pasokan senjata dunia yang terus meningkat dari tahun ke 

tahun mendorong negara-negara maju untuk memproduksi senjata sesuai 

kebutuhan pasar. Fenomena tersebut dapat menjadi refleksi bahwa masih 

terdapat pihak-pihak baik aktor negara ataupun non-negara yang terlibat 

dalam konflik kepentingan (conflict of interest) yang kemudian 

dimanifestasikan melalui jalur perang. Perluasan hegemoni dan 

ketidaksetujuan dengan kebijakan suatu rezim tertentu menjadi aspek yang 

mendorong para pihak yang memiliki kepentingan untuk terlibat dalam 

konflik vertikal maupun horisontal sebagai suatu ajang pertunjukkan 

kekuatan militer. Di dalam memperjuangkan apa yang diyakini, para pihak 
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yang berkonflik menjalin hubungan yang sangat baik dengan negara eksportir 

senjata sebagai mitra dagang untuk memenuhi permintaan senjata yang 

dibutuhkan saat konflik bersenjata.  

 Secara implisit, perdagangan dan peredaran senjata menjadi bibit 

lahirnya suatu konflik bersifat internasional maupun non-internasional yang 

terjadi khsusnya di negara-negara berkembang seperti wilayah di Timur 

Tengah terutama pasca meletusnya Arab Spring pada tahun 2011. Kebutuhan 

atas pasokan senjata di dalam suatu konflik secara otomatis memicu 

peningkatan transfer senjata yang dilakukan oleh negara-negara maju sebagai 

pihak produsen dan eksportir untuk bisa menjual hasil produksinya ke negara, 

kelompok separatis ataupun kelompok kriminal yang terorganisir. 

Adapun senjata yang paling diminati oleh banyak negara konsumen 

dunia adalah senjata konvensional khususnya yang berjenis Small Arms and 

Light Weapon (SALW). Menurut data yang ada, nilai transaksi penjualan 

senjata konvensional pada periode 2012-2015 mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Hal itu dikarenakan pada periode 2008-2011 nilai transaksi 

senjata hanya $266.6 Miliiar Dolar Amerika, sedangkan dalam periode 2012-

2016 nilai transaksi senjata tersebut mencapai $374,8 Miliar Dolar Amerika.1  

Senjata konvensional memang telah lama diketahui sebagai alat 

peperangan yang diandalkan dan berkontribusi besar dalam pelanggaran 

serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Dewan Uni Eropa 

(European Union Council), senjata konvensional yang berjenis SALW telah 

                                                           
1 Catherine A. Theohary, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2008-2016, 

Congressional Research Service Report, 2016. 
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menimbulkan kematian hampir 500.000 jiwa setiap tahun dan digunakan 

untuk mengganggu keamanan dan atau stabilitas nasional terhadap berbagai 

negara di dunia.2 

Jenis senjata konvensional SALW ini merupakan jenis senjata yang 

paling banyak diperdagangkan. Hal itu dikarenakan selain ukurannya yang 

kecil serta dapat dioperasikan oleh satu hingga beberapa orang, juga karena 

harganya yang terjangkau.3 Senjata jenis ini juga diproduksi dan dapat dibeli 

berdasarkan permintaan pemerintah atau kelompok sipil (Non-State Actor), 

serta mudah dicuri atau bahkan dipindahtangankan secara legal dan ilegal.4 

 Menjadi sesuatu hal yang sulit dipungkiri bahwa penjualan dan 

peredaran senjata konvensional di dunia telah menstimulus lahirnya 

peperangan yang menimbulkan korban jiwa baik sipil maupun militer 

sehingga berimplikasi pada terjadinya pelanggaran HAM. Sebagai alat yang 

bersifat destruktif karena peran dan fungsinya yang ditujukan untuk 

melumpuhkan bahkan membunuh seseorang atau sekelompok orang, 

penjualan dan peredaran senjata menjadi ancaman serius mengingat sampai 

detik ini penggunaan senjata telah membawa kerusakan fisik serta non-fisik 

dalam perang dan atau konflik yang terjadi khususnya di Kawasan Timur 

Tengah sejak 2011.  

                                                           
2 Institute For Foreign Policy Analysis, “A Comprehensive Approach To Combating Illicit 

Trafficking”, A Joint Report by Geneva Centre for Security Policy (GCSP), Juni 2010, hal.32. 
3 “Small Arms and Light Weapons” < www.globalpolicy.org/security-council/42630-small-

arms-and-light-weapons.html > diakses pada tanggal 14 Oktober 2018. 
4 Bantarto Bandoro, Analisis CSIS Isu-Isu No—Tradisional: Bentuk Baru Ancaman 

Keamanan: Senjata Ringan dan Kaliber Kecil : Sebuah Persoalan yang Rumit dengan 

Penanganan yang Sulit, 2002, hal. 60. 

http://www.globalpolicy.org/security-council/42630-small-arms-and-light-weapons.html
http://www.globalpolicy.org/security-council/42630-small-arms-and-light-weapons.html
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Aksi kekerasan, pembunuhan, hancurnya fasilitas kesehatan dan 

pendidikan serta minimnya ketersediaan kebutuhan pokok menjadi ancaman 

sekaligus kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sipil 

yang tidak berdosa atas suatu konflik bersenjata yang terjadi atas nama 

menjaga kedaulatan dan keamanan negara. 

Eksistensi hukum internasional untuk melindungi hak warga sipil 

dalam hal konflik bersenjata atau perang sebenarnya sudah diatur dalam 

Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter. Akan tetapi, masih 

banyaknya hak warga sipil yang terenggut di wilayah konflik bersenjata 

menjadi indikator masih banyaknya negara yang melakukan pelanggaran 

terhadap dua instrumen hukum internasional dimaksud di atas. Di dalam 

peperangan dan atau konflik yang terjadi, anarki memang menjadi suatu 

keniscayaan akibat negara hanya mengutamakan kepentingan negaranya 

sendiri tanpa mengindahkan kepentingan yang lainnya.5 

Contoh negara yang saat ini sedang mengalami gejolak atas konflik 

bersenjata yang terjadi adalah Yaman. Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik 

di Yaman menjadi pemicu meningkatnya pelanggaran HAM dan Hukum 

Humaniter di negara tersebut. Masyarakat sipil yang memiliki hak untuk 

hidup dan tidak mendapatkan kekerasan justru menjadi korban atas konflik 

bersenjata yang tidak berkesudahan dan terus menelan korban.  

 

                                                           
5 Boer Mauna, Hukum International Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 

Global, Alumni, Bandung, 2000, hal 3. 
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Menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh Office of The United 

Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) tertanggal 17 

Agustus 2018, ditemukan fakta bahwa dari Maret 2015 hingga Juni 2018, ada 

setidaknya 16.706 korban sipil, dengan 6475 orang tewas dan 10.231 terluka. 

Selain itu serangan terhadap area pemukiman warga telah menewaskan lebih 

dari 500 orang, termasuk 84 wanita dan 233 anak-anak.6 Data tersebut 

memberi sinyal bahwa aturan mengenai Hukum HAM dan Hukum Humaniter 

masih belum efektif untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. 

Perdagangan senjata yang dilakukan oleh negara eksportir kepada 

importir menjadi fase awal dimulainya peredaran senjata yang kemudian 

berdampak pada meningkatnya kejahatan transnasional, gerakan 

pemberontakan, dan konflik etnis di berbagai negara.7 Kehendak untuk 

mengontrol perdagangan senjata dan atau transfer senjata yang masih minim 

menyebabkan peredaran senjata menjadi tidak terkendali sehingga 

mengancam perdamaian dunia dan pelanggaran HAM. 

Perdagangan senjata memang merupakan bisnis yang sangat 

menguntungkan. Hal ini didasarkan pada pendapatan yang didapat negara 

eksportir dari penjualan senjata yang jika dikonversi ke Rupiah bisa mencapai 

angka triliunan Rupiah.8 Menjadi hal yang ironis ketika justru di satu sisi 

                                                           
6 Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of 

the Office of the High Commissioner and the Secretary-General “Situation of human rights 

in Yemen, including violations and abuses since September 2014”. 
7 Pudji Astuti, “Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal Pasca Reformasi 

Terhadap Keamanan Nasional Indonesia”, Skripsi Universitas Indonesia Tahun 2011. 
8 “Penjualan Senjata dan Peralatan Militer Global Meningkat Lagi” <www.dw.com/id/sipri-

penjualan-senjata-dan-peralatan-militer-global-meningkat-lagi/a-41742971> diakes pada 14 

Oktober 2018. 

http://www.dw.com/id/sipri-penjualan-senjata-dan-peralatan-militer-global-meningkat-lagi/a-41742971
http://www.dw.com/id/sipri-penjualan-senjata-dan-peralatan-militer-global-meningkat-lagi/a-41742971
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negara eksportir menikmati keuntungan dari hasil penjualan senjata berupa 

peningkatan terhadap devisa negara dan juga membuka lapangan kerja di 

pabrik senjata namun disisi yang lain negara importir sibuk menggunakan 

senjata tersebut sebagai alat pembantaian dan pengerusakan yang jelas 

merugikan masyarakat sipil.  

Di negara-negara dunia ketiga, stabilitas nasional menjadi tidak 

terkendali akibat konflik yang terjadi baik bersifat internasional ataupun non-

internasional. Dalam konflik internasional antara negara dengan negara lain, 

keberadaan senjata menjadi salah satu alat utama untuk mempertahankan 

kedaulatan dan juga hegemoninya di wilayah konflik. Dalam konflik non-

internasional pun, senjata memainkan peran yang sangat penting dalam 

konflik antara kelompok separatis melawan negara, yang mana pihak-pihak 

yang berkonflik mempersenjatai diri mereka sebagai alat pertahanan diri, 

menyerang, dan menghancurkan lawan-lawan mereka.9 

Menurut laporan International Institute of Security Studies sebagai 

lembaga riset internasional di bawah otoritas Inggris yang bergerak di bidang 

analisis masalah global, senjata api bertanggung jawab terhadap 60%-90% 

kematian yang disebabkan oleh konflik langsung dan konflik tidak langsung 

yang terjadi di kawasan Asia, Afrika, Amerika Selatan.10 Data tersebut 

menunjukkan bahwa memang senjata adalah alat yang berperan dalam 

menghilangkan nyawa manusia. Fakta atas kejahatan kemanusiaan yang 

                                                           
9 Angga Nurdin Rachmat. Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang 

Dingin, Alfabeta, 2015 hal. 77-79. 
10 IISS (International Institute of Strategic Studies). Armed Conflict Database. 

<https://www.iiss.org/publications/armed-conflict-database> diakses pada tanggal 10 

November 2018. 

https://www.iiss.org/publications/armed-conflict-database
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terjadi di wilayah konflik tentu saja tidak dapat dilepaskan dari peranan 

negara produsen senjata sebagai pihak yang memproduksi serta mengedarkan 

senjata tersebut kepada pihak negara ataupun non-negara. Beban Hukum 

Internasioanal yang berada dipundak negara eksportir senjata adalah ketika 

senjata tersebut digunakan secara brutal sehingga menimbulkan kerusakan 

fasilitas umum dan korban jiwa baik anak-anak, wanita, lansia serta 

masyarakat sipil lainnya.  

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya perang merupakan 

agenda yang sengaja diciptakan oleh negara produsen untuk mendatangkan 

devisa bagi negaranya. Oleh karenanya tidak berlebihan bila Dario Azzelini 

& Boris Kanzleite mengatakan bahwa modus operandi dari perang modern 

saat ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara prodesen senjata dan 

kapitalisme global.11 Adapun negara prodesen senjata terbesar di dunia yang 

menguasai pasar global sebagai berikut :12  

 

 

1. Amerika Serikat, menguasai 31% ekspor senjata dunia dengan 

konsumen sebanyak 96 negara.  

2. Rusia, menguasai 25% perdagangan senjata dunia dengan 

konsumen sebanyak 50 negara  

                                                           
11 Dario Azzelini & Boris Kanzleite. “La Empresa Guerra: Bisnis Perang dan Kapitalisme 

Global”, INSISTPress.2005 hal. 3. 
12 Don, “Negara Pengekspor Senjata Terbesar” 

<international.sindonews.com/read/1311390/45/negara-pengekspor-senjata-terbesar-

1528097063> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018. 
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3. Cina, dengan jumlah konsumen sebanyak 37 negara. 

4. Prancis, dengan catatan bahwa Prancis perdagangan senjatanya 

berkurang sebanyak 9,8% semenjak 2010.  

5. Jerman, dengan jumlah konsumen 57 negara namun sejak 2005, 

perdagangan senjata yang dilakukannya berkurang 51%.  

6.  Inggris, Sebelumnya termasuk dalam lima besar eksportir senjata 

terbesar, namun posisi ini digantikan oleh Cina. Berdasarkan 

temuan SIRP yang melakukan penelitian sejak tahun 1950.  

 Sedangkan negara pengimpor senjata terbesar di dunia adalah Arab 

Saudi bahkan dalam 5 tahun terakhir telah meningkat 275%.13 Selain Arab 

Saudi, terdapat negara di Timur Tengah khususnya negara-negara yang 

dipimpin oleh para pangeran Arab juga dapat dikategorikan sebagai 

pengimpor senjata yang relatif besar yang berasal dari Amerika Serikat 

sebesar 46%, Inggris memasok senjata sejumlah 30% dan Spanyol sejumlah 

5,9%.14 

Sebagai negara yang mendukung serta meratifikasi konvensi 

mengenai perdagangan senjata internasional yang kemudian disebut 

perjanjian perdagangan senjata Arms Trade Treaty atau disingkat ATT, 

keterlibatan Inggris dalam pengiriman senjata ke Arab Saudi sejak 2015 

memicu kritik yang keras dari berbagai organisasi dan kelompok aktivis 

                                                           
13 M. Oghie Nugraha Hrp, “Kepentingan Inggris Menjual Senjata Ke Arab Saudi”, FISIP, 

Jurnal Volume 5 Edisi 1 Januari-Juni 2018 Universitas Riau hal. 2. 
14 Nugraha Rizky. “Negara Pemborong Senjata Terbesar di Dunia” 

<www.dw.com/id/negara-pemborong-senjata-terbesar-di-dunia/g-19065149> diakses pada 

tanggal 2 Oktober 2018.  
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pegiat HAM. Hal itu disebabkan oleh penilaian dari organisasi dan kelompok 

tersebut yang menganggap bahwa senjata yang dijual Inggris ke Arab Saudi 

digunakan untuk serangan yang memakan korban sipil. Maka dari itu, 

menurut perspektif organisasi dan kelompok aktivis pegiat HAM, Inggris 

tidak memiliki komitmen serius untuk mengimplementasikan ATT karena 

secara tidak langsung mendukung pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 

Arab Saudi di Yaman.15 

  ATT sendiri merupakan perjanjian internasional yang dikeluarkan 

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2 April 2013 di 

New York. Pembahasan mengenai ATT sebenarnya telah dimulai pada tahun 

2006 yang dibahas pada Sidang Majelis Umum PBB ke 6116. Tujuan dari 

sidang ini adalah untuk meminta seluruh negara anggota PBB memberikan 

pandangan mereka terkait dengan pengaturan senjata konvensional. Dalam 

sidang tersebut ada lebih dari 100 negara terlibat, yang salah satunya adalah 

Inggris.17 Hadirnya negara-negara dunia dalam pertemuan dimaksud adalah 

untuk menjelaskan perbedaan kondisi geopolitik dan geostrategis dalam 

melihat permasalahan perdagangan senjata konvensional. Dengan adanya 

pertemuan tersebut diharapkan dapat lahir suatu instumen hukum 

internasional yang dapat diterima dan dipraktikkan oleh seluruh negara dunia. 

Di dalam persidangan itu Inggris dan 85 negara lainnya memberikan 

                                                           
15 M. Oghie Nugraha Hrp, Op, Cit hal. 12. 
16 Budi Hartono. “Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia Dalam 

Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty (ATT) Tahun 2013” Jurnal Academia, 

hal. 3. 
17 Denik Iswardani W. “Indonesia Diplomacy Towards Arms Trade Treaty In The 2013 

United Nations General Assembly Plenary” Jurnal Pertahanan Volume 4 No 2 Universitas 

Budi Luhur Tahun 2014 hal. 129. 
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dukungan terhadap pembuatan ATT sebagai instrumen hukum yang mengikat 

secara internasional.18 

Keinginan dari negara-negara tersebut dalam mendukung ATT adalah 

sebagai upaya untuk mengontrol dan menciptakan standar khusus terkait 

perdagangan senjata konvensional di dunia yang mencakup pengaturan 

ekspor, impor, dan transfer senjata konvensional.19  

Sebagai produk yang dihasilkan oleh PBB, ATT yang mengatur 

standar internasional terkait dengan perdagangan senjata konvensional, 

amunisi, dan suku cadangnya dapat dianggap sebagai suatu terobosan baru 

bagi negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kekerasan serta 

tindakan pelanggaran terhadap HAM. Hal itu jelas terlihat dari tujuan 

dibentuknya ATT sendiri yang secara jelas dan terang termuat dalam Pasal 1 

ATT. Dengan demikian, negara yang menandatangani serta meratifikasi 

perjanjian ini secara implisit dituntut untuk ikut serta dalam pencegahan 

konflik bersenjata dan pelanggaran serius terhadap HAM akibat penggunaan 

senjata konvensional di dunia.  

Kesepakatan atas konvensi ATT ini sendiri telah mulai diberlakukan 

pada 24 Desember 2014 dan telah diratifikasi oleh 94 negara, termasuk lima 

negara besar produsen senjata yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan 

Spanyol.20 Walaupun secara de jure ratifikasi itu menuntut adanya suatu 

                                                           
18 M. Chairul Basy, “Kontrol Perdagangan Senjata Dunia; Ancaman Atau Peluang Bagi 

Indonesia” Jurnal Hukum, hal 2. 
19 Amnesty International, “A Global Arms Trade Treaty: What states want”, POL 

34/004/2007, Oktober 2017 hal. 8. 
20 Dina Yulianti & R. Widya Setiabudi Sumadinata. “Terorisme di Suriah dan Implementasi 

ArmsTrade Treaty” Jurnal Volume 2 No 1 Juni 2018 hal 14. 
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hubungan yang mengikat antara negara terhadap perjanjian yang disetujuinya 

sebagaimana diatur dalam asas Pacta Sunt Servanda, namun secara de facto, 

tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada juga negara yang melakukan 

pelanggaran dengan justifikasi yang berbeda-beda. 

 Inggris yang meratifikasi ATT pada tanggal 2 April 2014 merupakan 

mitra kedua terbesar setelah Amerika dalam transaksi perdagangan senjata 

dengan Arab Saudi.21 Interdependensi Arab Saudi terhadap Inggris dalam hal 

pasokan senjata tidak bisa dilepaskan dari hubungan historis dimana Inggris 

telah berperan sebagai pihak yang membantu terbentuknya Kerajaan Arab 

Saudi.22 Maka, menjadi hal yang wajar apabila sampai detik ini Inggris 

menjadi mitra dagang Arab Saudi khususnya dalam perdagangan senjata. 

Berdasarkan data yang didapat dari pemerintahan Inggris, dari bulan Januari 

sampai dengan September tahun 2015 Inggris mengeluarkan 132 lisensi 

senjata milier ke Arab Saudi.23 Jumlah lisensi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Inggris tersebut sangat bersifat fluktuatif tergantung dari 

kebutuhan Arab Saudi. Di tengah peranan Arab Saudi dalam konflik di 

Yaman tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan jumlah penjualan 

ekspor Inggris ke Arab Saudi.  

                                                           
21 Jon Stone“Britain Is Now The Second Biggest Arms Dealer In The World” 

<www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-is-now-the-second-biggest-arms-

dealer-in-the-world-a7225351.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018. 
22 Mark Curtis. “Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Isla”, Profile Books Ltd, 

2018, hal 12.  
23 “Government Policies Eksport Control” 

<https://www.gov.uk/government/policies/eksport-controls> diakses pada tanggal 27 

November 2018. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-is-now-the-second-biggest-arms-dealer-in-the-world-a7225351.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-is-now-the-second-biggest-arms-dealer-in-the-world-a7225351.html
https://www.gov.uk/government/policies/export-controls
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Hubungan Inggris dan Arab Saudi yang semakin erat terjalin 

disebabkan oleh kondisi geopolitik dan geostrategis Arab Saudi beserta 

koalisinya yang membutuhkan pasokan senjata dalam rangka menghentikan 

pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatis Houthi di Yaman.24 

Intervensi militer Arab Saudi terhadap negara Yaman dalam bentuk 

memerangi kelompok pemberontak yang dilakukan oleh Houthi telah 

berlangsung sejak tahun 2015. Menurut surat kabar Inggris ‘The Guardian’ 

sampai dengan tahun 2016 nilai izin senjata yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Inggris untuk Arab Saudi adalah sebesar 3,7  Miliar Poundsterling 

sejak intervensi Arab Saudi dalam perang di Yaman.25 Jumlah transaksi yang 

begitu fantastis itu mendapatkan kritik pedas dari Andrew Smith yang 

merupakan aktivis Anti Perdagangan Senjata dalam kritiknya, Smith 

menyampaikan bahwa keterlibatan Inggris dalam mendistribusikan senjata ke 

Arab Saudi merupakan bentuk agresi untuk menghancurkan dan membantai 

rakyat Yaman.  

Pemerintah Inggris pun dinilai telah memberikan pesan secara tersirat 

bahwa HAM dan demokrasi kurang penting daripada penjualan senjata yang 

berbasis pada profit oriented.26 Walaupun telah banyak kritik dari dunia 

internasional khsusnya organisasi HAM terhadap ekspor senjata Inggris 

terhadap Arab Saudi namun, Inggris sebagai produsen senjata sekaligus 

                                                           
24 M. Oghie Nugraha Hrp, Op, Cit hal 5. 
25 Jamie Doward, “Arms Sales Repressive Regimes Saudi Arabia” 

<https://www.theguardian.com/world/2017/sep/09/arms-sales-repressive-regimes-saudi-

arabia> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018. 
26 Shehab Khan“Yemen Crisis UK Responsibility Saudi Arabia Weapons Supply Nobel 

Laureat Tawakkol Karman” <www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-

crisis-uk-responsibility-saudi-arabia-weapons-supply-nobel-laureate-tawakkol-karman-

a8202906.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018. 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-crisis-uk-responsibility-saudi-arabia-weapons-supply-nobel-laureate-tawakkol-karman-a8202906.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-crisis-uk-responsibility-saudi-arabia-weapons-supply-nobel-laureate-tawakkol-karman-a8202906.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-crisis-uk-responsibility-saudi-arabia-weapons-supply-nobel-laureate-tawakkol-karman-a8202906.html
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negara peserta konvensi ATT tetap mengirimkan senjata ke Arab Saudi. 

Maka, tidak berlebihan bilamana para aktivis HAM menilai Inggris tidak 

memiliki komitmen serius untuk mengimplementasikan ATT sebagai hukum 

internasional khususnya Pasal 6 tentang larangan transfer dan Pasal 7 tentang 

kewajiban eksportir dalam konteks penjualan senjata ke Arab Saudi.27 

Keputusan pemerintah Inggris untuk tetap melanjutkan penjualan 

senjata ke Arab Saudi yang dituduh melakukan kejahatan perang dalam 

operasi militer melawan kelompok separatis Houthi di Yaman dapat menjadi 

indikasi bahwa Inggris telah melanggar ketentuan Pasal 6 khususnya ayat 3 

ATT yang menyebutkan secara jelas bahwa “A State Party shall not authorize 

any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items 

covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of 

authorization that the arms or items would be used in the commission of 

genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva 

Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians 

protected as such, or other war crimes as defined by international agreements 

to which it is a Party”. 

Selain itu, sebagai negara eksportir, Inggris yang juga merupakan 

anggota tetap Dewan Keamanan PBB seakan menutup mata atas akibat yang 

ditimbulkan oleh transfer senjata yang dilakukannya ke pihak Arab Saudi. 

Sebagai negara peserta ATT, tindakan Inggris sangat kontradiktif dengan 

Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “If the eksport is not prohibited under Article 6, 

                                                           
27 Sonya Michaella“Jual Senjata Ke Arab Saudi Inggris Dianggap langgar Aturan” 

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/12/17/202074/jual-senjata-ke-arab-saudi-

inggris-dianggap-langgar-aturan> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018. 

http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/12/17/202074/jual-senjata-ke-arab-saudi-inggris-dianggap-langgar-aturan
http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/12/17/202074/jual-senjata-ke-arab-saudi-inggris-dianggap-langgar-aturan
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each eksporting State Party, prior to authorization of the eksport of 

conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under 

Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national 

control system, shall, in an objective and nondiscriminatory manner, taking 

into account relevant factors, including information provided by the 

importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the 

conventional arms or items: 

(a)  Would contribute to or undermine peace and security; 

(b)  Could be used to: 

(i) Commit or facilitate a serious violation of international 

humanitarian law; 

(ii)  Commit or facilitate a serious violation of international human 

rights law; 

(iii) Commit or facilitate an act constituting an offence under 

international conventions or protocols relating to terrorism to 

which the eksporting State is a Party; or 

(iv) Commit or facilitate an act constituting an offence under 

international conventions or protocols relating to transnational 

organized crime to which the eksporting State is a Party  

Pengaturan yang dimaksud di atas adalah bentuk legal standing dalam 

mengatur larangan penjualan senjata kepada pihak yang berpotensi 

menggunakan senjata tersebut untuk melakukan pelanggaran terhadap 

Hukum Humaniter dan Hukum HAM. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa 

ATT memiliki korelasi dengan Konvensi Jenewa 1949. Sebab, pengaturan 
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senjata konvensional yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut 

banyak berbicara mengenai prosedur ekspor senjata pada situasi perang yang 

tentu bersinggungan dengan Konvensi Jenewa 1949. Sebagai suatu umbrella 

law yang mewadahi kepentingan masyarakat sipil dan para pihak yang terlibat 

dalam konflik bersenjata, Konvensi Jenewa 1949 harus mampu menjamin 

hak-hak setiap individu dalam suatu perang yang terjadi agar tidak menjadi 

korban penggunaan senjata perang yang semena-mena dan tidak berperi 

kemanusiaan. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan ATT pun dapat dilihat 

dari sejauh mana negara anggota mampu mengurangi penderitaan manusia 

atau reducing human suffering akibat penggunaan senjata konvensional 

sesuai dengan semangat dibentuknya ATT sekaligus tujuan dari Konvensi 

Jenewa 1949.  

Sikap Inggris yang dinilai telah melanggar Pasal 6 dan 7 ATT 

dipertegas dengan temuan organisasi internasional non-pemerintah yang 

menilai bahwa senjata konvensional Inggris telah menjadi fasilitator Arab 

Saudi dalam melakukan kejahatan perang di Yaman. Hal ini didasarkan pada 

hasil investigasi Amnesty Internasional dan Human Right Watch yang 

menemukan sebuah bukti nyata bahwa senjata Inggris telah digunakan oleh 

Arab Saudi untuk melakukan penyerangan ke wilayah Yaman. Dari hasil 

investigasi yang dilakukan terkait serangan 23 September 2015 ke pabrik 

keramik yang terletak di Sana’a ditemukan munisi yang digunakan sebagai 
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rudal udara tipe PGM-500 ‘Hakim’ diproduksi oleh perusahaan Inggris yaitu 

Marconi Dynamics28.  

Serangan yang dilakukan oleh militer Arab Saudi ke sebuah pabrik di 

Yaman yang sebenarnya hanya memproduksi civilian goods telah merusak 

sebuah rumah sakit di dekat pabrik tersebut juga telah menghilangkan nyawa 

Yahya Abd al-Karim al-Sawary yang berumur 28 tahun dan melukai 2 orang 

lainnya, yaitu Ali Ahmad al-Faqih berumur 55 tahun serta Elham Hussein 

Hussein Taher yang masih berumur 14 tahun.29 Penyerangan lain yang 

menggunakan senjata dari Inggris terjadi pada 4 atau 5 November 2015 di 

Sahar wilayah Sa'da Yaman Utara. Menurut hasil investigasi tersebut dari 

sisa-sisa puing rudal yang jatuh ke wilayah terbuka itu ditemukan bahwa 

rudal tersebut berjenis PGM 2000 ‘Hakim A’ yang merupakan hasil produksi 

dari pabrik yang sama yaitu Marconi Dynamics30. 

 Terindentifikasinya rudal Inggris yang digunakan oleh Arab Saudi 

untuk menyerang wilayah sipil di Yaman sangat tidak sejalan dengan Pasal 6 

(3) ATT dimaksud di atas yang melarang pihak eksportir untuk mentransfer 

senjata kepada pihak importir dalam hal senjata tersebut akan digunakan 

untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar Konvensi 

Jenewa 1949, menyerang tempat atau wilayah yang menjadi objek 

masyarakat sipil dan menyerang warga sipil yang memang dilindungi serta 

                                                           
28 “UK Made Missile Used Airstrike Ceramic Factory Yemen” <www.amnesty.org.uk/press-

releases/uk-made-missile-used-airstrike-ceramics-factory-yemen> diakses pada tanggal 14 

Oktober 2018. 
29 Al-Sawari. “Yemen Coalition Used UK Cruise Missile Unlawful Airsttrike” 

<www.hrw.org/news/2015/11/25/yemen-coalition-used-uk-cruise-missile-unlawful-

airstrike> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018. 
30 Ibid 

http://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-made-missile-used-airstrike-ceramics-factory-yemen
http://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-made-missile-used-airstrike-ceramics-factory-yemen
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kejahatan perang lainnya. Selain itu pun, dengan ditemukannya misil yang 

diproduksi oleh perusahaan Inggris, maka tidak menutup kemungkinan 

bahwa Inggris tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pihak eksportir 

yang diatur dalam Pasal 7 ATT mengenai mekanisme atau hal-hal apa saja 

yang harus dilakukan sebelum dilakukannya ekspor senjata.  

Inggris sebagai suatu entitas negara tidak dapat melempar dan atau 

mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain atas akibat ekspor senjata 

yang dilakukannya ke Arab Saudi. Sebab, selain karena lisensi ekspor senjata 

itu dikeluarkan oleh pemerintah, berdasarkan teori hukum tanggung jawab 

negara maka Inggris berkewajiban untuk memastikan bahwa pihaknya tidak 

melakukan hal-hal yang mencederai hukum internasional. Sebagaimana yang 

termuat dalam Pasal 2 Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts tahun 2001 tentang Elements of an internationally wrongful act of a State 

yang menyebutkan bahwa:  

There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting 

of an action or omission:  

(a) is attributable to the State under international law; and  

(b) constitutes a breach of an international obligation of the State 

 Banyaknya korban sipil yang timbul di Yaman akibat serangan Arab 

Saudi yang menggunakan senjata dari Inggris menjadi indikasi pelanggaran 

terhadap ATT sebagai instrumen hukum internasional. Urgensi dilakukannya 

penelitian ini dikarenakan kekhawatiran Penulis akan hilangnya hak dasar 

umat manusia untuk hidup bebas tanpa tekanan dan penderitaan yang 

dirasakan akibat peredaran dan penggunaan senjata konvensional yang tidak 
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bertanggung jawab. Hasil investigasi yang dilakukan oleh PBB telah menjadi 

bukti nyata bahwa konflik bersenjata yang terjadi antara Arab Saudi dan 

kelompok separatis Houthi di Yaman telah menghilangkan nyawa lebih dari 

10.000 orang dan puluhan ribu orang lainnya merasakan penderitaan yang 

tidak berkesudahan. Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa senjata 

konvensional telah sedikit banyak berkontribusi terhadap fakta temuan 

tersebut yang jelas telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan.  

Oleh sebab itu, peranan atau pun keterlibatan tidak langsung negara 

produsen senjata yang terus memproduksi dan mengekspor senjata 

konvensional ke negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata patut 

untuk dianalisis sebagai suatu langkah untuk mengetahui legalitasnya sebagai 

pihak ke tiga. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis memutuskan untuk 

melakukan sebuah studi kasus yang mendalam guna melihat hubungan dan 

legal standing Inggris sebagai negara eksportir yang tetap mentransfer senjata 

ke Arab Saudi ditinjau dari ATT yang dibentuk berdasarkan semangat untuk 

mengurangi penderitaan manusia akibat perdagangan dan penggunaan senjata 

konvensional. Latar belakang yang sudah dikemukakan di atas itulah yang 

menjadi alasan fundamental Punulis untuk melakukan penelitian ini dengan 

judul “ANALISIS HUKUM PERIHAL EKSPOR SENJATA INGGRIS 

KE ARAB SAUDI YANG DIGUNAKAN UNTUK PERANG DI 

YAMAN BERDASARKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN 

SENJATA (THE ARMS TRADE TREATY) 2013” 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelarangan transfer senjata dan 

kewajiban eksportir menurut Pasal 6 dan 7 Arms Trade Treaty? 

2. Bagaimana implementasi Pasal 6 tentang pelarangan transfer senjata 

yang akan digunakan untuk kejahatan internasional, serta Pasal 7 

tentang kewajiban negara eksportir berdasarkan Arms Trade Treaty 

dalam kasus ekspor senjata Inggris ke Arab Saudi yang digunakan 

untuk perang di Yaman? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dari penulisan tugas akhir Penulis ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisis tentang pengaturan 

mengenai standar perdagangan senjata konvensional dalam hukum 

internasional. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh 

Inggris terhadap ekspor senjata ke Arab Saudi menurut Arms Trade 

Treaty. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penulisan penelitian ini terdiri dari manfat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

 1.4.1 Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat: 

a. Memberi pemahaman hukum secara mendalam mengenai 

pengaturan terkait dengan peraturan standar perdagangan 

senjata konvensional yang diatur dalam Arms Trade 

Treaty dan pelanggaran yang dilakukan Inggris sebagai 

salah satu eksportir senjata ke Arab Saudi. 

b. Menjadi bahan dasar dari penelitian-penelitian tentang 

perdagangan senjata internasional khususnya senjata 

konvensional yang diatur dalam Arms Trade Treaty agar 

tidak disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran HAM 

dan hukum humaniter. 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat: 

a. Menjadi bahan acuan untuk penanganan dan perlindungan 

HAM bagi masyarakat sipil yang berada dalam konflik 

bersenjata. 

b. Menjadi rujukan masalah oleh para pihak dalam 

memecahkan persoalan mengenai sikap Inggris sebagai 

eksportir senjata yang melanggar Pasal 6 dan 7 Arms 
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Trade Treaty yang dibangun dengan semangat 

perlindungan HAM dan hukum humaniter. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Demi mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan untk 

memberi gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai 

dengan aturan penelitian hukum, maka penulis akan memuat uraian dan 

penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan isi dari 

penelitian ini dari bab pertama hingga bab terakhir. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan merupakan pengantar untuk masuk ke dalam pokok 

permasalahan yang akan dibahas melalui lima bagian yang terdiri dari: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Isi dari bab tinjauan pustaka akan menjelaskan teori secara umum dan 

pengertian menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan 

senjata konvensional yang termuat dalam Arms Trade Treaty sebagai 

perjanjian internasional menurut hukum internasional, khususnya hukum 

HAM dan hukum humaniter. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab metode penelitian ini Penulis akan menjelaskan mengenai 

jenis penelitian, pendekatan penelitian, data atau bahan penelitian, serta 

tekhnik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. 
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BAB IV PENELITIAN & ANALISIS 

 Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini Penulis akan menjelaskan 

secara rinci mengenai bagaimana ekspor senjata yang tetap dilakukan oleh 

Inggris ke Arab Saudi untuk digunakan perang di Yaman dengan 

menggunakan perspektif hukum intenasional khususnya Pasal 6 dan 7 Arms 

Trade Treaty. 

BAB V KESIMPULAN 

 Pada bab penutup ini Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, 

Penulis akan menyimpulkan isi dan hasil dari bab-bab sebelumnya secara 

keseluruhan dan Penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan 

sikap apa yang seharusnya diambil oleh Inggris sebagai negara yang 

meratifikasi Arms Trade Treaty, serta hal-hal yang berkaitan dengan 

mekanisme pelarangan serta tanggung jawab eksportir yang termuat dalam 

Pasal 6 dan 7 sebagai upaya untuk melindungi HAM dan hukum humaniter. 

  


