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kata pengantar

Bimillahirrahmannirrahim,
Segala puji syukur kepada Allah SWT. yang telah mem- 

berikan hidayah. dan karunia*-NYA sehingga saya dapat menyele- 
salkan skips! Ini sesuai dengan apa yang saya harapkan.

Dieamping untuk memenuhi oyarat guna mencapai gelar 
ear j ana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, skrip- 
si ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan 6edikit sumbang- 
an pemikiran bagi perkembangan Hukum Internasional, kususnya 
Hukum Netralitas.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari ban- 
tuan Bapak Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., M.S. yang telah 
membimbing saya dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Saya haturkan terima kasih pula kepada Bapak J. Hendy 
Tedjonegoro, S.If. dan Bapak Haryono, S.H., MCL. yang telah 
berkenan menguji skripsi ini.

Bereama ini pula saya menghaturkan rasa terima kasih 
kepada pustakawan/karyawan Perpustakaan Universitas Airlang
ga, Central Strategic of International Studies (CSIS), United 
States Information Service (USIS), United Nations Information 
Centre (UNIC), Perpustakaan Departemen Luar Negri RI, Kedutaan 
Besar Irak dan Iran, Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Ame- 
rika, yang banyak membantu pengumpulan bahan untuk skripsi 
ini.

Selanjutnya 6aya ucapkan terima kasih kepada para dosen
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dan aeisten dosen Fakultas Hukum Univereitas Airlangga yang 
telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan juga rekan-rekan, 
kususnya dari KAMAHI (Keluarga Mahasiswa Hukum Internasional) 
yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat dalam pe- 
ngerjaan skripsi ini.

Akhirnya saya hanya bisa berharap semoga Allah SWT, 
membalas kebaikan mereka semua. Saya berharap pula skripsi 
ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Penulis
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B A B  I 
P E N D A H U L U A N

1* Permasalahan: Latar Belakang Dan Rmausannya
Perang menimbulkan maut dan penderitaan yang begitu 

hebat bagi umat manusia, sehingga eetiap manusia kini men- 
dambakan hidup dalam kadamaian. Pada kenyataanya kita ta- 
hu, manusia masih saling membunuh, saling berperang dengan 
bermacam-macam alaean. Di beberapa bagian dunia masih ada 
perang, baik itu perang dalam skala besar maupun dalam ska- 
la kecil, seperti: Perang Malvinas, Perang Vietnam, Perang 
Arab-Israel, Konflik Afganistan dan Perang Irak-Iran.

Abad moderen ditandai dengan pesatnya hubungan antar 
bangea dalam berbagai bida'ng, baik berupa kerjasama Ekonomi, 
kerjasama Militer, kerjasama dibidang Politik dan lain-lain- 
nya. Hubungan dan kerjasama tersebut merupakan masalah yang 
wajar apabila terjadi pada waktu damai, tetapi akan menjadi 
masalah yang sensitif apabila dilakukan antara euatu negara 
dengan negara lainnya yang sedang melakukan peperngan.
Sebab hal itu dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang memihak.

Untuk mencegah meluasnya peperangan yang terjadi, di- 
buatlah aturan-aturan untuk membatasi sikap dan tindakan ne
gara kfittga dalam hubuagannya dengan pihak-pihakyang ber- 
sengketa* Negara-negara yang telah memutuskan dan menyatakan 
dirinya netral seharusnya melakukan 6ikap dan tindakan yang 
netral pula. Dalam prakteknya tidaklah seperti yang diharap- 
kan, sebagaimana yang terjadi dalam perang Irak-Iran.

1
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Perang Irak-Iran yang aecara resmi dimulai tanggal 22 
September 1980, telah diawali dengan insiden-insiden perba- 
taean selama tahun 1980-1981. Sejarah perkembangaa hubungan 
kedua negara tak pernah luput dari sengkete-ssngketa selama 
berabad-abad semenjak eebelum adanya agama Islam. Walaupun 
ada perdamaian■tetapi perdamaian tersebut adalah perdamaian 
yang semu saja seperti halnya psrjanjian perdamaian Aljaza- 
ir tahun 1975 > sewaktu Iran memiliki kekuatan militer yang 
jauh lebih besar dari irak.

Pertikaian antara Irak dan Iran bukan hal yang baru* 
Sejak lama kedua negara tetangga itu bermusuhan karena ber- 
bagai hal. Pertama, antara bangsa Arab dan bangsa Parsi ada 
persaingan dan ketegangan. Yang satu tak dapat menerima ke- 
unggulan dandominasi yang lain. Faktor yang kedua adalah ma- 
salah minoritas etnis. Pada jaman Shah, Iran mendukung per- 
juangan suku Kurdi di Irak, sedangkan Irak mendukung minori
tas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih 
besar atau bahkan pemisahan. Faktor yang ketiga adalah per- 
bedaan orientasi politik luar negri. Sampai beberapa waktu 
yang lalu Irak adalah pro-Uni Sovyet dan Iran pro-Barat. 
Faktor yang keempat adalah sengketa wilayah, Irak mengklaim 
kembali beberapa daerah Arab yang direbut dan dikuasai oleh 
Iran.1

Hubungan antara Irak-Iran mengalami ketegangan lagi 
6emenjak Ayatullah Khomeini memegang tampuk pemerintahan di-

*̂ Kirdi Dipoyudo, "Latar Belakang, Prospek dan Implika- 
si-Implikasi Perang Antara Irak dan Iran”. Arxalisa. No. 2 
Tahun X, Februari 1981, h. 95-96.
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Iran disebabkan pertama, timbulmya sebuah pemerintahan Repu- 
blik Islam yang menggantikan Monarchi di Iran merupakan tan- 
da tanya bagi Irak walaupun Irak mengakui Republik Islam 
tersebut. Sebagaimana diketahui Ayatullah Khomeini karena ke- 
giatannya menentang Shah pada tahun 1967, diusir dari Iran 
dan kemudian bertempat tinggal di Irak (Nasaf) selama 11 ta
hun. Tetapi kemudian atas permintaan Shah, maka pada tahun 
1978 diusir dari Irak dan bertempat tinggal di Paris. Peris- 
tiwa pengusiran ini membekas dalam ingatan Ayatullah Khomei- 

pni. Kedua, akibat sikap rejim baru di Iran yang sejak per- 
mulaan berambisi dan juga berusaha untuk mengekspor revolu- 
ei Islamnya ke negara-negara lain dan Irak menjadi easaran 
yang pertama karena di negara ini minoritas Sunni menguasai 
dan menindas mayoritas Shia dan minoritas Kurdi yang secara 
etnis dan linguistik d^kat dengan bangsa Parsi.
Ketiga, bagi pemerintah^Saddam Hussein dengan berakhirnya ke- 
kuasaan Shah pada permulaan tahun 1979 dirasakan sebagai obat 
pelerai atas ulah Shah dengan memaksa Irak menerima Algier 
Agreement 1975 dan timbul harapan untuk menegosiasikan kemba-
li perjanjian tersebut dengan pemerintahan Iran yang baru.^ 
Sehubungan dengan itu pemimpin-pemimpin Iran menghasut umat 
Shia dan suku Kurdi di Irak untuk memberontak dan merebut

%BRI Irak, "Laporan Tahunan 1980-1981", Jilid I, 
Bagdad, 1981, h.2.

^Kirdi Dipoyudo, loc.cit.
^KBRI Irak, loc.cit.
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eerta membentuk suatu Bepublik Islam menurut pola. Kepublik 
Islam Iran, Sebagai tanggapan, Bagdad ganti menghasut mino- 
ritas Kurdi di Iran, mendukung minoritas Arab di Khuzestan 
memperjuangkan otonomi dan membantu jendral Iran dan pengi- 
kut-pengikut Bakhtiar di Pengasingan menyusun kekuatan un
tuk menumbangkan kekuasaan Khomeini.^

Krisis Irak-Iran meningkat akibat serangan granat 
pada 1 April 1980 terhadap wakil PM Irak Tariq Aziz# Pre
siden Saddam Hussein menyalahkan Iran dan sebagai pembalas- 
an mengusir ribuan orang keturunan Iran serta mengadakan se
rangan terhadap pribadi Ayatullah Khomeini yang diikuti tun- 
tutan kepada Iran untuk merundingkan kembali perjanjian ta- 
hun 1975* KemudLan disusul dengan pernyataan pemutusan hu«- 
bungan diplomatik oleh Menlu Iran Gotbzadeh pada tanggal 9 
dan 10 April 1980. Pada 17 September 1980 Presiden Saddam 
Hussein secara sepihak membatalkan perjanjian tahun 1975* 
Iran melihat sebagai pernyataan perang dan pada 20 September 
Presiden Bani Sadr mengumumkan bahwa dia mengambil alih ko- 
mando operasi perbatasan. Pada hari itu dan hari berikutnya 
terjadi pertempuran-pertempuran 6epanjang perbatasan.^

Perang Irak-Iran yang sudah memasuki tahun kedelapan 
telah memasuki tahap baru. Untuk memaksakan suatu keputusan 
Irak memperketat blokadenya terhadap terminal utama Iran di- 
Pulau Kharg dan perairan sekitarnya. Sebagai akibatnya pen-

dapatan dan ekspor Iran menurun lebih dari 50%.

k

-'Kirdi Dipoyudo, loc1cit.
^Kirdi Dipoyudo, op.cit.. h. 96-97.
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Tindakan itu dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan Iran me- 
neruskan peperangan. Sebagai reaksi, Iran menyerang kapal- 
kapal Arab Saudi, Kuwait dan negara-negar lain, dengan mak- 
sud untuk menekan negara-negara tersebut agar mendesak Irak 
untuk menghentikan blokadenya. Akan tetapi usaha itu gagal, 
Arab Saudi dan Kuwait bukannya memenuhi tuntutan bahkan meng- 
ambil langkah-langkah dibidang militer menghadapi serangan- 
serangan Iran dalam rangka bela diri.
Irak dalam hal strategi nampaknya berhasil untuk mengalihkan 
perang dari eifatnya yang merupakan peperangan di darat men
jadi konflik yang meluas ke dalam Teluk. Irak berpenduduk ee- 
pertiga dari penduduk Iran, sukar baginya untuk memenangkan 
perang di darat. Keberhasilannya meluaskan perang ke wilayah 
perairan adalah dalam melibatkan negara ketiga (terutama Ku
wait dan Arab Saudii.) menjadi sandera yang harus ditolong oleh 
pelindungnya yakni Amerika Serikat.

Kecemasan negara-negara yang mengandalkan minyak ka- 
wasan Teluk dengan adanya perang Irak-Iran, kueuenya karena 
bisa meluas dan melibatkan negara-negara penghaeil minyak 
di kawasan itu, mengingat Eropa Barat mengimpor 63^ kebutuh- 
an minyaknya dari kawasaii itu, Jepang 73% dan Amerika Serikat

n
30^. Keadaan seperti ini menimbulkan Uni Sovyet untuk turun 
tangan bisa menjadi besar. Dengan menguasai Teluk Parei Uni 
Sovyet bisa menundukkan negara - negara Eropa Barat dan Jepang.

Keterlibatan angkatan laut beberapa negara NATO di ka-

fKirdi Dipoyudo, on.cit. h. 109•7
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wasan Teluk merupakan lambang dan tekad negara-negara Barat 
menghadirkan dirinya di daerah itu sebagai penangkal kemung-

o
kinan meningkatnya kekuatan militer Uni Sovyet.

Meskipun pada 20 Juli 1987 Dewan Keamanan menerbitkan 
Resolusi untuk memberlakukan embargo senjata kepada pihak- 
pihak yang bersengketa, kemunafikan sekalian anggauta Dewan 
Keamanan makin terlihat* Pada saat Amerika, Inggris, Peran- 
cis, Uni Sovyet dan RRC sama-sama mengajukan Resolusi itu 
masing-masing negara tetap saja membiarkan lolos penjualan 
aneka jenis senjata dan peralatan perang kepada kedua negara 
yang berperang.
Sekalipun tahun 1983 Amerika mengumumkan Operation Staunch 
(0pera6i Cegah)* yakni tindakan bersama yang dilakukan de
ngan Jepang, Korea Selatan dan beberapa negara NATO agar 
senjata-senjata yang berlisensi Amerika tidak sampai jatuh 
ke tangan Iran, penjualan senjata kepada Irak tetap "dibenar- 
kan" dengan alasan transaksi dilakukan oleh "pihak swaeta".^

Irak dan Iran melihat rusaknya perekonomisn lawan se
bagai syarat untuk melumpuhkan upaya pertahanan dan menga- 
caukan situasi dalam negrinya, sehingga jalan yang ditempuh 
menimbulkan dampak yang merugikan pada negara-negara ketiga.

Iran menempuh jalan dengan menekan negara-negara pendukung 
perekonomian Irak untuk menghentikan bantuan finansiil. 

Pertimbangan inilah yang melahirkan meningkatnya serangan

O
Juwono Sudarsono, "Diplomasi Dan Perang Irak-Iran11, 

Eksekutif. No. 11, November 1987» h. k7*
9Ibid.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN HUKUM NETRALITAS TERHADAP PERANG IRAK -IRAN EKO FARIANTONO



atas tanker di Teluk, kusuenya milik negara-negara yang di- 
anggapnya mendukung Irak. Strategi lainnya adalah peranjauan, 
karena sifat ranjau memang tidak membedakan lawan atau bukan 
yang akibatnya banyak kapal-kapal negara ketiga rusak kare- 
nanya. Dilain pihak Irak juga mengadakan serangan terhadap 
kapal-kapal yang mengangkut minyak Iran walaupun itu kapal 
negara-negara ketiga. Serangan membabibuta yang dilakukan 
oleh Irak itu terlihat dengan tertembaknya USS Stark milik 
AS, negara yang banyak mendukungnya.

Revolusi Islam yang dikembangkan oleh Khomeini telah 
membuat lampu merah bagi negara-negara Arab karena ..pada umum- 
nya negara-negara tersebut dikuasai orang-orang Sunni. Bagi 
negara-negara Teluk ancaman ini dirasakan langsung membaha- 
yakan kestabilan posisi monarchi, sehingga mau tidak mau da
lam perang Irak-Iran condong memihak Irak, dilain pihak jugk 
menghilangkan suasana hegemoni Iran sewaktu jaman Shah.

Usaha-usaha penyelesaian perang ini telah dilakukan 
baik melaui prakarsa-prakarsa perdamaian PBB, OKI, Gerakan 
Non-Blok dan lain-lainnya, Irak berulang kali menawarkan pe- 
rundingan kepada Iran tetapi sejauh itu semuanya sia-sia.
Iran menolak semua usaha itu dan.tetap bertekad untuk mene- 
ruekan peperangan sampai berhasil menundukkan Irak.
Walaupun perkembangan terakhir ini Iran menerima adanya gen- 
catan senjata* Namun untuk mencapai suatu penyelesaian pepe
rangan secara menyeluruh dan kekal masih belum terjamin betul.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang permasalah- 
an diatae maka dapat saya rumuskan permasalahan yang akan

7
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menjadi perhatian dalam penulisan ini: Bagaimana kepentingan 
dan sikap negara-negara ketiga dan belligerent dalam perang 
Irak-Iran?* Apakah bantuan negara-negara ketiga terhadap 
belligerent tidak melanggar Hukum Netralitas?. Bagaimana per- 
lidungan kapal-kapal netral di Teluk Parsi?.

Dari rumusan diatas, akan dibahas permasalahan berda- 
sarkan tinjauan yuridie yang menyangkut Hukum Netralitae yang 
ada dalam Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa dan konvensi la
in yang mengatur masalah Netralitae.

2. Pen.lelasan Judul
Skripsi ini berjudul: "Tinjauan Hukum Netralitae Ter

hadap Perang Irak-Iran". Tinjauan mempunyai arti memandang 
euatu maealah melalui suatu pendekatan tertentu. Dalam hal 
ini yang dipandang eebagai masalah adalah perang Irak-Iran, 
eedangkan pendekatannya melalui Hukum Netralitae.

Yang dimaksud Hukum: Netralitae adalah hukum atau ke- 
tentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara yang 
eedang berperang/belligerent terhadap negara yang tidak tu- 
rut berperang/negara netral dan sebaliknya. Ketentuan-keten- 
tuan itu diatur dalam Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa dan 
konvensi-konvensi tentang netralitae lainnya.

Yang dimaksud dengan perang dieini adalah; suatu per- 
sengketaan antara dua atau lebih negara, pereengketaan itu 
terutama dilakukan dengan menggunakan angkatan bersenjata me- 
reka, dengan makeud menaklukkan pihak l-awan. Dalam hal ini 
pihak yang berperang adalah Irak dan Iran.

8
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3. Alasan Pemilihan Judul
Alasan yang pertama, karena peperangan antara Irak 

dan Iran sudah memaeuki tahun kedelapan, tetapi tanda-tan- 
da kearah yang lebih positif bagi berakhirnya perang ini 
secara tuntas belum terjamin betul. Walaupun usaha gencatan 
senjata yang diprakarsai oleh PBB sudah memperlihatkan tan- 
da-tanda keberhasilan, namun penyelesaian yang bersifat lang- 
geng masih dalam pengupayaan. Perang ini merupakan studi yang 
menarik karena dilakukan oleh sesama negara Non-Blok dan se- 
sama pemeluk agama Islam.

Alasan yang kedua, karena kawasan dimana perang itu 
terjadi merupakan kawasan strategis sebagai penyuplai minyak 
terbesar untuk konsumsi dunia. Sehingga negara-negara besar 
turut berkepentingan terhadap keamanan kawasan itu. Keterli- 
batan negara-negara ketiga dalam perang ini menyulitkan pe- 
nyelesaiannya.

Alasan yang ketiga, karena Hukum Netralitas merupakan 
hukum kebiasaan perang yang telah diakui keberadaannya oleh 
bangsa-bangsa di dunia. Sudah selayaknya bila ketentuan dari 
konvensi-konvensi Hukum Netralitas di laksanakan dengan kon- 
sisiten.

k* Tu.luan Penulisan
Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan sebagai 

berikut:
a# Untuk memenuhi persyaratan akademis di Fakultas Hu

kum Universitas Airlangga guna memperoleh gelar ke-

9
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sarjanaan;
b. Untuk memberikan suatu sumbangan pemlkiran terha

dap permasalahan yang terjadi, kususnya yang me- 
nyangkut Hukum Netralitas; 

c* Untuk mengetahul sampai sejauh mana pelaksanaan 
dari Hukum Netralitas dalam perang Irak-Iran.

5* Metodologi 
a* Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan ini adalah pembahasan da
ri segi hukum sehingga pendekatan permasalahannya adalah 
pendekatan yuridis dengan meraperhatikan konvensi-konvensi 
yang langsung berkaitan dengan permasalahan dan juga penda- 
pat para ahli serta pendekatan politik sebagai pelengkap.
b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa: buku, majalah, su- 
rat kabar dan bacaan lainnya serta sumber-sumber lain yang 
mendukung dan berkaitan langsung dengan masalah ini.
c. Prosedur*Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dengan cara mengadakan studi kepus- 
takaan dan menginventarisasikan bahan-bahan dari sumber la
innya, kemudian dari situ diadakan pengolahan data dengan 
jalan menganbil inti yang terkandung, kemudian dilakukan pera- 
bahasan secara yuridis.
d. Analisa Data

Analisa yang saya pilih adalah deskriptif analitis. 
Permasalahan yang ada saya analisa guna memproleh suatu ke-

10
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simpulan serta jawaban dari permasalahan.
11

6* Pertanggupg.lawaban Sistematika
Isi dari skripsi saya bagi dalam empat bab. Bab per

tama merupakan bab pendahuluan karena dalam bab ini diurai- 
kan mengenai permasalahan yang ada dan yang akan dibahas da- 
lam skripsi ini.

Sebelum membahas permasalahan pokok perlu diketahui 
terlebih dahulu mengenai Hukum Netralitas secara umum yang 
merupakan sudut tinjauan permasalahan. Dengan diketahui ten- 
tang pengertian dan perkembangan Hukum Netralitas, dasar hu
kum netralitas, hak dan kewajiban negara netral dan bellige
rent dalam perang di laut maupun di darat, status orang ne
tral serta pembahasan mengenai pelanggaran Hukum Netralitas, 
bertitik tolak dari pemahaman semua itu akan lebih mudah dan 
runtut dalam mengamati dan membahas permasalahan dalam penu
lisan ini. Oleh karena itu uraiannya saya letakkan pada bab 
kedua.

Setelah itu pembahasan diarahkan pada pokok permasalah
an yang terdapat dalam perang Irak-Iran yaitu mengenai sikap 
dan kepentingan negara-negara ketiga dan belligerent dalam 
perang Irak-Iran, bantuan negara-negara ketiga terhadap belli
gerent, dan mengenai perlindungan kapal-kapal netral di Teluk 
Parsi. Keseluruhan pembahasan masalah itu melalui pendekatan 
Hukum Netralitas yang dibicarakan bersama-bersama dalam bab 
ketiga,

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan ilmiah, kesimpulan
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dan saran diperlukan pula* Hal ini saya letakkan pada bab ter 
akhir, yaitu bab empat. Kesimpulan hanya dapat diambil setelah 
kita mengkaji dan membahas semua permasalahan, dan dari situ 
kita dapat menyampaikan saran agar dapat turut mengatasi per
masalahan yang ada*
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TIJAUAN TENTANG HUKUM NETRALITAS

1. Pengertian Dan Perkembangan Hukum Netralitas
Apabila kita lihat sekilas, hukum dan perang merupa-. 

kan dua kata yang bertentangan. Hukum umumnya menerapkan 
aturan-aturan negara, dimana hubungan dan tingkah laku manur 
sia diatur oleh peraturan yang tak boleh disimpangi. Peratur- 
an itu bertujuan -untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. 
Jadi aturan-aturan hukum dan kedamaian merupakan dua sisi da
ri mata uang, sehingga tak dapat dipisahkan. Sebalikn^a, pe
rang menampakkan konotaei melepaskan penahanan hawa naf6U da
ri aturan tingkah laku hubungan internaeional, dengan melaku
kan tindakan kekerasan. Tidak ada putusan hukum mengenai benar 
atau salah diantara negara yang berperang. Sebagaimana dika- 
takan oleh Hitler:^ "The victor shall not be asked later on 
wheter we told the truth or not. In starting and making a war 
not .the Right is v/hat matters, but Victory.

Hukum Perang merupakan batas-batas yang ditentukan 
oleh Hukum Internasional. Apabila tidak ada peraturan-peratur- 
an Hukum Perang maka barbarisme akan merajalela. Hukum dan 
kebiasaan perang timbul dalam praktek yang lama. Dan sejak 
abad 19 sebagia Hukum Perang dimasukkan kedalam traktat-trak- 
tat dan konvensi-konvensi.

Hukum Perang (the Law of War) yang banyak diatut dalam

■^Morris Greenspan, The Modern Law of Land Warfare. 
University of California Press, Los Angles, 1959, h*3*

13
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the Law of the Hague merupakan International Humanitarian
Law sebagimana pendapat Yves Sandoz:^

The distinction between the Law of the Hague and the Law 
of Geneva has practically disappeared with adoption of 
Protocol 1977. The development of the Law of Geneva, with 
the protection of the whole civil population from the 
effects of hostilities, has blured the distinction hae 
between the Law of Geneva and the Law of the Hague and 
Protocol of 1977 can be considered as a first and very 
important step in the direction of a reunification 'of 
these two laws.

Suatu negara yang tidak menganbil bagian dalam suatu
peperangan yang dilakukan oleh negara lain disebut netral
(neutral). Kata neuter yang berasal dari bahasa Latin ne-uter,
yang berarti tidak memilih semuanya (neither the one, nor the

12other)* Jean Pictet menyatakan: "Neutrality is an essential
ly neutral notion. It qualifies above all the abstention of 
someone who remains outside a conflict who does not openly an 
opinion of either side".
Dalam definisi di atas neutrality dilawankan dengan "bellige
rent ". Suatu posisi yang diambil suatu negara untuk tidak 
terlibat dalam suatu peperangan yang terjadi.

L. Oppenheim memberi batasan tentang netralitas seba
gai berikut:1^ "Neutrality may be defined as attitude of im
partiality adopted by third states towards belligerent and

I k

Yves Sandoz, The Law of the Hague and the four Gene
va Convention 19U9. 1978, h. 2., dikutip dari GPH Haryomatarram, 
Hukum Humaniter, Get. I, Rajawali, Jakarta, 1984, h* 23*

ipJean Pictet, yhe Principle of International Humanita
rian Law. International Comitte of the Red Cross, 1966, h.i+7.

Oppenheim, International Law. Vol. Ill, 3rd.ed., 
Longemans Green, London, 1921, h. JfOO.
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recognised by belligerents, such attitude creating rights 
and duties between the impartial states and the belligerents". 
Dari d^finisi rumusan Oppenheim tersebut dapat disimpulakan, 
kenetralan ada jika diterima oleh pihak ketiga dan diakui 
oleh belligerent. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diterima 
atau tidaknya status netral bukanlah masalam Hukum Internar 
sional tetapi bidang Politik Internasional.'L/f Sikap yang di- 
ambil itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi pi- 
hak ketiga dan belligerent,

Pada awalnya netralitas adalah suatu konsep dari sifat 
militer Baja. Tetapi pada perkembangannya netralitas juga mem- 
punyai dampak dan mencakup dibidang ekonomi.

Pertumbuhan Hukum Netralitas dimulai dari traktat-trak- 
tat bilateral yang menetapkan bahwa pihak-pihak dalam traktat 
tidak akan menolong musuh, apabila salah 6atu pihak berada 
dalam peperangan, Netralitas sebagai sebuah lembaga dari Hu
kum Internasional tumbuh dan berkembang pada abad 16 dengan 
adanya perjanjian untuk menentukan syarat-syarat kugus pada 
pihak ketiga untuk tidak membantu musuh dengan cara apapun 
selama peperangan atau mengijinkan warganya melakukannya. 
Sebelumnya netralitas tidak diakui, jika perang pihak ketiga 
harus memilih menjadi musuh atau sekutu dari masing-masing 
belligerent.^

Pada abad 17 Grotius yang diangga sebagai bapak Hu-

15

ltfIbid.. h. 38Zf 
15Ibid.. h. 386
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kura Internasional dalam "The Third Book on the Lav/ of War and 
Peace” mengakui netralitas walaupun ia tidak memakai istilah 
netralitas, disatu pihak mengakui kenyataan bahwa pihak keti
ga tetap netral tetapi dilain pihak ia mengijinkan lewatnya 
pasukan belligerent di wilayah pihak ketiga dan juga bantuan 
peralatan perangkepada belligerent.1^

Perkembangan pada abad ke 18 didapat doktri yang sis- 
tematis dari tangan Bynkershoek dan Vattel. Pada waktu itu 
teori dan praktek bersatu dalam pengakuan negara untuk menja-

17uhkan diri dari peperangan dan kewajiban untuk .tidak. memihak. 
Saat itu Bynkershoek tidak menggunakan istilah "neutrality" 
tetapi memakai istilah "non-hostes", sedangkan Vattel telah 
menggunakan kata neutrality.

Netralitas berkembang pe6at pada abad 19» Ahli-ahli 
sejarah melihat kenetralan Amerika Serikat selama Perang Na
poleon, pemerintah Amerika Serikat melarang pemberian per- 
lengkapan-perlengkapan kepada pihak berperang dan mencegah 
warga negaranya berdinas dalam angkatan.perang belligerent. 
Perang saudara di Amerika juga menimbulkan banyak permasalah
an netralitas antara Amerira dan Xnggris, satu diantaranya 
adalah masalah Alabama Claims Arbitration 1812. Faktor yang 
juga penting dalam pertumbuhan Hukum Netralitas abad itu ia- 
lah netralisasi permanen Bulagaria dan Swiss yang banyak mem-

Starke, An Introduction to Internasional Law, 
9th.ed. ,Butterworth, London, 1984-7 550.
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berikan preseden-preseden yang berguna. Suasana abad itu 
menguntungkan perkembangan Hukum Netralitas, karena peperang
an yang terbatas, yang memperkecil ancaman terhadap negara- 
negara netral selama negara itu mentaati Hukum Netralitae.
Hal ini dapat dilihat dari sokongan negara-negara terhadap 
Deklarasi Paris 1856 dan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.^ 

Pada abad 20, perkembangan Huk'um .Netralitas dapat dl- 
ikuti dari pecahnya Perang Dunia pada tahun 19^1. Perang di 
Afrika Selatan dan Perang Rusia-Jepang menimbulkan beberapa 
peristiwa yang membawa Kovensi Den Haag disetujui, kususnya 
Konvensi V (Respecting the Rights and Duties of Neutral and 
Persons in War on Land) dan Konvensi XIII (Respecting the 
Rights and Duties of Neutral Power in Naval War) dan juga 
konvensi-konvensi lain yang tidak secara langsung berhubungan 
dengan masalah netralitas. Ditambah pula dengan adanya Dekla- 
rasi London yang tidak diratifikasi tetapi dalam praktek ma~

1Qsih diakui berlakunya bila timbul peperangan. 7 
Pada Perang Dunia II banyak terjadi pelanggaran terhadap Hu
kum Netralitas.- Negara-negara netral ditumbangkan satu-per- 
satu, negara netral yang paling kuat Amerika Serikat dan Ru- 
sia telah diserang tanpa peringatan

Perkembangan terakhir, adanya aliran untuk membatasi 
ruang lingkup netralitas, terbukti dengan adanya traktat ke
amanan regional seperti Nort Atlantic Security Pact pada bu-

17

Jis— f op.cit., h. 397-399.
h. 550-551

19
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lan April 1949* Pacific Security Pact pada bulan September 
1951• Negara-negara yang tergabung di dalamnya dengan suka- 
rela raelepaskan netralisasinya apabila salah satu peserta

pQtraktat diserang dan akan membantu peserta yang diserang itu*

18

2* Daear Hukum.Netralitas
Status negara; netral akan menimbulkan hak dan-kewajib

an, hal ini berlaku baik bagi negara netral maupun bellige
rent. Kewajiban dan hak tersebut adalah timbal balik (resi- 
procity), dalam arti bahwa apa yang menjadi hak bagi negara 
netral merupakan kewajiban bagi belligerent dan demikian ju
ga sebaliknya. Perlu untuk lebih ditegaskan dalam pembahasan 
Hukum Netralitas bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku bagi 
negara netral dan bukan bagi orang-orang netral (neutral na
tionals).

Menurut Scharzenberger, Hukum Netralitas mengenai li- 
Plma basic rules:

1. Negara netral tidak boleh memihak dalam 6uatu perang 
dan dilarang membantu fihak-fihak berperang, negara 
netral harue bersikap tidak memihak dalam hubungan- 
nya dengan semua fihak yang berperang.

2. Negara netral harus mencegah jangan sampai wilayahnya 
dipakai sebagai pangkalan operasi oleh fihak-fihak 
yang berperang.

3- Suatu negara yang tidak turut serta dalam sengketa ha
rus dihormati hak-haknya sebagai negara netral oleh 
fihak-fihak yang berperang.
Negara netralberbeda dengan negara yang dinetralisir,

POJ*G. Starke, op.cit., h. 551*
21^Scharzenberger, International Law as Applied by In

ternational Courts and Tribunals, The Law of Armed Conflict, 
Vol. II, 1968, h.549-550, dikutip dari Syahmin AK, Hukum In
ternasional Humaniter. Jilid I, Armico, Bandung, 1985, h. 154.
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dapat mengubah statusnya dari netral menjadi fihak 
yang ikut serta dalam perang. Status netral hanya 
berlaku dalam perang itu saja.

5.Setiap pelanggaran terhadap kewajiban negara netral 
dan belligerent yang dilakukan oleh fihak satu ter
hadap fihak yang lainnya merupakan pelanggaran ter
hadap Hukum Internasional.

Kewajiban pertama bagi negara netral menurut Scharzenberger
adalah:22

1. Abstention from favouring or assisting one of the 
belligerents matters another;

2. In matters of discretion, impartiality towards all 
belligerents.

25Sedangkan menurut Starke, kewajiban negara netral adalah:
a. Duties of abstention
b. Duties of prevention 
c* Duties of acquiescence

Selanjutnya dijelaskan (a) yaitu kewajiban untuk abstain, ya- 
itu negara netral tidak diperbolehkan membantu secara lang
sung maupun tidak langsung kepada salah satu pihak misalnya 
memberikan atau menjamin hutang. (b) berupa kewajiban negara 
netral mencegah dilakukannya aktifitas tertentu dalam wilayah 
yudiksinya, umpamanya penerimaan anggauta tentara bagi belli
gerent* (c) yaitu kewajiban negara-negara netral untuk menye- 
tujui tindakan-tindakan belligerent mengenai perdagangan dengan 
warga negaranya, apabila diperkenankan oleh Hukum Perang mi
salnya penahanan kapal-kapal yang memakai benderanya karena 
kontraban.

Hukum Netralitas secara lengkap diatur dalam:

19

22GPE. Haryomataram, op.cit., h. 225. 

23j g. Starke, op.cit, h. 555.
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a. Hague Convention V, 1907 untuk kenetralan dalam perang 
di darat,

b. Hague Convention XIII, 1907 untuk kenetralan dalam perang 
di laut.

Selain itu masih ada beberapa konvensi yang mengatur maealah 
netralitas yaitu:
a. Declaration Respecting Maritime Law di Paris, 1856
b. Declaration Concerning the Laws of Naval War (London Na

val Conference), 1909.
c. Rules of Air Warfare, 1922.
d. Konvensi-konvensi Jenewa 1949.
e. Protokol tambahan Jenewa I, 1977.

3* Hak Dan Kewa.iiban Negara Netral Dan Belligerent Dalam Pe
rang Di Darat

Hukum kenetralan untuk perang di darat banyak diatur 
dalam Konvensi V Den Haag 1907, disamping terdapat dalam per- 
aturan-peraturan lain yang mengatur masalah yang sama.
Dalam pasal 1 Konvensi V Den Haag 1907 disebutkan: "The terri
tory of neutral powers is inviolable11. Yang dimaksud dengan 
wilayah disini adalah mencakup wilayah darat, laut maupun 
udara. Selanjutnya untuk melengkapi maksud dari pasal 1 ter
sebut maka dalam pasal 5 disebutkan: "(1) A neutral power 
shall not tolerate any of the acts mentioned in artcles 2 
to k on its territory. (2) It shall not be under obligations 
to punish acts in violation of neutrality unless they have 
been commited on its own territory1*.

20
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Larangan bagi belligerent yang terdapat dalam pasal 2 sampai 
pasal if Konvensi V Den Haag 190? yaitu:
1. Larangan menggerakkan pasukan atau konvoi aminisi/suplai 

melalui wilayah netral.
2. Mendirikan stasion radio di wilayah netral.
3* Memakai instalasi tersebut nomer 2 yang sudah dibuat 

sebelum perang, hanya untuk kepentingan militer.
/f. Membuka kantor pendaftaran untuk raasuk dalam angkatan 

perangnya atau membentuk kombatan, di wilayah netral. 
Bisamping adanya larangan terhadap belligerent, ter

dapat beberapa larangan yang perlu diperhatikan oleh negara 
netral yaitu:2**

1. Dilarang membantu belligerent, berupa:
a. Pengiriman alat perang.
b. Pemberian pinjaman (loan).
c. Pemberian perlindungan kepada anggauta angkatan pe

rang belligerent yang raasuk dalam wilayahnya, mere- 
ka harus di-internir.

2. Harus mencegah kegiatan-kegiatan belligerent sebagai- 
mana ketentuan pasal 5 Konvensi V Den Haag 1907.
Selanjtnya, apabila salah satu dari pihak yang ber-

sengke'ta benar-benar melanggar wilayahnya,maka negara netral
tersebut harus minta "redress" yaitu meminta supaya keadaan
dikembalikan seperti semula. Hal ini perlu dilakukan, selain
untuk keperluan sendiri, juga untuk memuaskan belligerent lain
Negara netral dapat juga minta kompensasi untuk menuntut dia-
dakannya tindakan pencegahan terulangnya pelanggaran smacam
itu.®

21

2ifGPH‘. Haryomataram, op«cit. h.259*
2^Syahmin AK, op.citP h* 159.
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Negara netral tidak diharuskan menghentikan hubung
an dagang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan 
yang berada dalam yuridiksinya. Ijin yang diberikan oleh ne
gara-negara netral terhadap warga negaranya untuk mensuplai 
peralatan perang kepada belligerent, merupakan kebijakanaan 
pemerintahnya. Dengan tidak terikatnya oleh larangan ini ma- 
ka pemerintah negara netral dapat menentukan kebujaksanaan- 
nya. Yang perlu direnungkan dari pasal 9 Konvensi Den Haag V, 
1907 adalah : "A neutral power must apply impartially to belli
gerent every restriction or prohibition which it may enact 
in regard to the export or transit of war material".
Tetapi perlu diperhatikan bahwa negara netral mempunyai kewa
jiban untuk mencegah pembuatan, penjualan dan eksport senja- 
ta yang dilarang oleh hukum perang (unlawful weapon of war) 
didalam wilayahnya untuk kepentingan belligerent, misalnya: 
penjualan senjata kimia dan bakteri.

Tindakan preventif dengan menguasai negara netral un
tuk mencegah pelanggaran/serbuan dari belligerent yang lain, 
oleh sebagian ahli dibenarkan dengan alasan "self preserva
tion", yaitu untuk menyelamatkan diri sebagaimana Jerman di 
Norwegia (dalam Perang Dunia II) dengan dalih bahwa negara- 
negara netral tersebut akan diduduki oleh sekutu. Sebulan 
kemudian sekutu menduduki Icelandia untuk mencegah pihak 
Jerman menduduki pulau tersebut.
Terdapat alasan lain yang dapat dikemukakan untuk mendukung 
pendapat diatas yaitu:

22

26Ibid.
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a. Kalau negara netral sendiri tak mampu mencegah pen- 
dudukan oleh belligerent, maka ia harus mengijinkan 
belligerent lain untuk menganbil tindakan self-pro
tection.

b, Walaupun Nurenberg Judgment raenolak preventive action 
yang dilakukan oleh Jerman di Norwegia, namun dalqin 
keadaan tertentu tribunal tersebut mengijinkan preven
tive action yakni, apabila ada kepentingan yang mende- 
sak untuk membela diri.

k* Hal^Pan Kewa.iiban Negara Netral Dan Belligerent Dalam 
Perang Di Laut

Dapatlah dikemukakan bahwa berlainan dengan hukum pe
rang di darat yang sekarang ini sebagian besar telah berben- 
tuk konvensi atau perjanjian antar negara, maka hukum pepe
rangan di laut sebagian besar hanya berupa peraturan-peratu- 
ran yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Hukum peperangan di laut mempunyai suatu peraturan 
pokok yaitu The Paris Declaration Respecting Maririme Law 1856 
yang merupakan ketentuan yang paling tua dalam jajaran hukum 
peperangan di laut. Deklarasi Paris ini antara lain berisi:

1. Privatering is, and remains, abolished;
2. The neutral flag covers enemy's good, with the excep

tion of contraband of war;
Neutral goods, with the exception of contraband of war, 
are not liable to capture und^r enemy's flag;

Zf. Blockades, in order to be binding, must be effective, 
that is to say, maintained by a force sufficient really 
to prevent acces to the coast of the enemy.
Sama halnya dengan ketentuan dalam perang di darat, ma

ka dalam perang di laut, wilayah laut negara netral juga ti
dak boleh diganggu gugat. Sebagai akibat dari ketentuan ter- 
sebut maka dilarang bagi kapal-kapal belligerent untuk mela
kukan tindakan permusuhan (all hostile acts), termasuk di-
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dalamnya penangkapan dan hak memeriksa ( right of search) di-
perairan teritorial negara netral, Patut diperhatikan keten-
tuan Konvensi XIII Den Haag 1907. tenteng hak dan kewajiban
negara netral dalam perang di laut, pada pasal 1 berbunyi:

Belligerent are bound to respect the sovereigns rights 
of neutral powers and to abstain, in neutral territory 
or neutral waters, from any act which would, if knowing
ly permitted by any power, constitute a violation of 
neutrality.

Sedangkan pasal 2 Konvensi itu berbunyi:
Any act of hostility, including capture and the excerciee 
of the right, of search,,, commited by belligerent war-ships 
in the terrritorial waters of neutral power, costitutes 
a violation of neutrality and is strictly forbiden.

Dalam pasal 10 ditentukan bahwa lewatnya kapal perang pihak 
belligerent di perairan teritorial tidak. dapat diartikan se
bagai pelanggaran kenetralan. Namun demikian setiap negara 
mempunyai hak melarang kapal perang belligerent melewati per
airan teritorialnya.

Disamping itu, ada juga ketentuan-ketentuan yang beru- 
pa konvensi internasional yaitu antara lain The London Proto
col (1936) on Submarine Warfare, Konvensi Den Haag 1907 no- 
mer VIII, IX, XI dan XII serta Konvensi Jenewa 1949*
Lebih lanjut yang juga penting diperhatikan adalah suatu kon- 
sep yang dibuat di London tahun 1909 yang dikenal sebagai De
claration Concerning the Laws of Naval Warfare yang sayangnya 
sampai saat ini tidak pernah diratifikasi oleh negara-negara 
di dunia, tetapi diakui konsep-konsepnya sebagai suatu-hukum 
kebiasaan dalam peperangan di laut.

Dalam melakukan suatu kegiatan peperangan di laut yang 
mempunyai sasaran untuk melemahkan ekonomi musuh, dengan meng-
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isolasi negara musuh itu dari negara lain di dunia, tidak da
pat dihindari hal itu akan menyinggung kepentingan negara ke
tiga yang netral. Sebab negara musuh tentu saja dalam mela
kukan perdagangan antaralain juga dengan negara-negara ne
tral. Salah satu cara untuk mengisolasi perdagangan negara 
musuh yaitu melalui contraband.
Kata contraband oleh L. Oppenheim diartikan eebagai berikut:2  ̂
"Contraband of war is designation of such goods as by either 
belligerent are fobidden to be carried to the enemy on-the 
ground that they enable him to carry on the war with greater 
vigour".
Dalam Deklarasi London 1909 ada 3 golongan contraband:
1. Absolute Contraband yaitu berupa barang-barang yang bergu- 

na untuk berperang, seperti senjata atau perlengkapan pe
rang lainnya.

2. Conditional Contraband yaitu berupa barang-barang yang 
yang berguna untuk perang maupun masa damai. 
Non-Contraband/Free Articles yaitu berupa barang-barang 
yang tidak digunakan untuk keperluan perang.

Masalah contraband ini adalah merupakan salah satu 
masalah yang masih sangat kabur pengaturannya dalam Hukum 
Internasional, Namun demikian, para ahli sependapat bahwa

pO
masalah contraband mencakup dua hal, yaitu:

1. Sifat barang (nature of goods)
2. Barang tersebut ditujukan kepada musuh.

'L. Oppenheim, op.citr h. 5/4.6.
pQ
Syahmin AK, op.citf h.511.
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Bentuk lain dalam usaha untuk melemahkan perekono- 
mian musuh berupa "blokade". Ketentuan-ketentuan tentang 
blokade ini terdapat dalam Deklarasi London I9O9. Tetapi 
dalam pasa-pasal konvensi tersebut tidak ditemukan batasan

pQblokade. batasan yang diberikan oleh L. Oppenheim yaitu: 
"Blockade is the blocking by men of war the approach to the 
enemy coast, or a part of it, for the purpose of preventing 
ingress and egress of vessels of all nations".
Blokade berusaha untuk raemotong semua hubungan dan kususnya 
hubungan perdagangan, dengan cara memotong hubungan antara 
pantai negara musuh dengan dunia luas. Walaupun blokade oe- 
rupakan suatu alat dalam peperangan untuk raelawan musuh te
tapi hal ini juga menimbulkan dampak terhadap negara-negara 
netral, sebab keluar masuknya kapal-kapal netral akan dila- 
rang bahkan mungkin dihukum.

Suatu blokade harus diberlakukan melarang dan mence
gah kapal semua negara menuju dan meninggalkan pantai musub. 
Blokade merupakan satu-rsatunya alat perang yang hanya di- 
ijinkan dalam bentuk universal. Hal itu mengikuti pasal 5 
Deklarasi London 1909: ',!A blockade must be applied impartilly 
to all nations".
Jadi jika blokade yang dilakukan belligerent mengjinkan ka
pal suatu negara memaeuki atau menunggalkan pantai musuh, 
maka dapat disimpulkantidak ada blokade.

Menurut L. Oppenheim blokade itu mempunyai 2 penger-

26

^L. Oppenheim, on.cit. h. 551*

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN HUKUM NETRALITAS TERHADAP PERANG IRAK -IRAN EKO FARIANTONO



tian:^0

1. Strategic Blockade yaitu yang bertujuan untuk memotong 
suplai kepada angkatan perang musuh di pantai

2* Commercial Blockade yaitu bertujuan untuk memotong 
hubungan dunia luar dengan kegiatan-kegiatan non-mili- 
ter di pantai musuh.

Commercial blockade menurut Hukum Xnternasional dewasa ini 
diakui sebagai strategic blockade, tidak sepenuhnya ditolak. 
Tetapi.beberapa penulis berpendapat bahwa commercial blockade 
yang murni harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan asae 
kebebasan perdagangan netral selama perang,

Suatu blokade tidak secara langsung ada bersamaan de
ngan pecahnya perang tetapi harus dengan pengumuman adanya 
blokade. Beberapa penulis membagi 3 bentuk pengumuman yaitu:^*

1. Local Notification yang ditunjukan kepada penguasa pan
tai yang diblokade.

2. Diplomatic/Generel Notification yang ditujukan kepada 
semua negara maritim yang netral

3. Special Notification untuk setiap kapal netral yang 
mendekati daerah ;yang diblokade.
Agar 6uatu blokade mempunyai daya mengikat harus ada 

deklarasi, dan deklarasi itu harus diumumkan kepada pihak- 
pihak yang berkepentingan* Deklarasi mengenai blokade harus 
dibuat oleh pemerintah pihak yang memblokade atau pimpinan 
angkatan lautnya dengan peritician sebagaimana pasal 9 Dekla
rasi London 1909:

(1) The date when the blockade begins
(2) The geographical limits of the coastline under 

blockade
(3) The period within which neutral vessels may come out.
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Untuk menghormati pelayaran di laut bebas (highs seas) 
dan tidak mengganggu perairan teritorial negara netral maka 
dalam pasal 1 Deklarasi London 1909 dinyatakan: "A blockade 
must not extend beyond the ports and coasts belonging to or 
occupied by enemy",

Keefektifan merupakan syarat mutlak untuk menimbulkan 
kekuatan mengikat dari suatu blokade. Keefektifan suatu blo
kade biasanya dilawankan dengan "paper blokade" yaitu suatu 
blokade fiksi yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa bila di- 
langgar. Pasal 3 Deklarasi London 1909 disebutkan: "The ques
tion whether a blockade is effective is a question fact",
Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi efektif suatu blokade 
sebagaimana tersebut dalam Deklarasi London-1909 yaitu ada- 
nya kekuatan yang cukup untuk mencegah mendekatnya kapal- 
kapal ke pantai musuh.

5. Status _0rang Netral
Dalam Hukum Internasional ada perbedaan hak dan ke

wajiban antara orang netral dan negara netral. Secara jelas 
negara netral terikata oleh kewagiban untuk tidak mensuplai . 
alat perang kepada belligerent, sedangkan untuk orang netral 
tidak ada larangan ini, Kewajiban ini terdapat pada pasal 6 

Kovensi XIII Den Haag 1907: "The supply, in any manner, di
rectly or indirectly, by neutral power to a belligerent po
wer, of warships, ammunition or war material of any kind 
whatever, is forbidden". Dan juga dalam pasal 44 Hague Air 
Warfare Rules 1923 dinyatakan: "The supply in any manner, di
rectly or in directly, by a neutral government to belligerent
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power of aircraft, parts of aircraft, or material, supplies 
or munitions required for aircraft is forbidden".

Negara netral tidak diwajibkan untuk menghentikan/men- 
cegah pengiriman alat-alat perang, sebagaimana pasal 7 Konven
si V dan XIII Den Haag 1907, yang mengikuti hukum kebiasaan 
bahwa: "A neutral power is not bound to prevent the export 
or transit, for one or other of the belligerent, of arms, 
munitions of war, or, in general, anything which can be of 
use to an army or fleet". Selanjutnya pasal 18 Konvensi V Den 
Haag 1907 mengakui bahwa pengiriman barang-barang untuk belli
gerent oleh orang netral tidak dilarang apabila:

Supplies furnished or loans mede to one of the bellige
rent, provided that the person who furnishes the supplies 
or who makes the loans lives neither in the territory of 
the other party nor in territory occupied by him, and 
that the supplies do not come from these territories*

Untuk mempertegas status orang netral, dalam pasal 16 Konven
si Den Haag 1907 disebutkan: "The nationals of state not 
taking part in a war are considered as nautrals".

Tidak ada larangan bagi orang netral untuk meninggal- ' 
kan negaranya dan kemudian masuk angkatan bersenjata salah 
satu belligerent. Dalam hal demikian juga tidak ada keharus- 
an bagi negara netral untuk melarang warga negaranya. Pasal 
6 Konvensi V Den Haag i907 menyatakan: "A neutral power does 
not incur responbility from the fact that individuals cross 
its frontier singly in order to enlist inthe service of the 
belligerents”. Masalhnya apabila orang-orang yang menyabrang 
perbatasan untuk mendaftarkan diri dalam jumlah kecil masih 
dapat dianggap sebagai tindakan dalam kapasitasnya sebagai
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individu, tetapi jika merupakan kelorapok yang besar sehing- 
ga dapat menimbulkan prasngka sebagai suatu kelompok yang 
diorganisir oleh pemerintah negara netral.

Walaupun Hukum Internasional tidak mewajibkan negara 
netral untuk mencegah warga negaranya mendaftarkan diri pa
da angkatatan perang belligerent, tetapi beberapa negara te
lah memutuskan untuk mencegah keterlibatannya dalam perang 
yang terjadi di luar negri, melalui hukum naeionalnya mela- 
rang warga negaranya menjadi anggauta angkatan perang belli
gerent. Sebagi contoh Amerika Serikat dan Inggris telah mem- 
buat larangan untuk mencegah warga negaranya mendaftarkan 
pada angkatan perang belligerent. Sedangkan beberapa negara 
seperti Peranci6 dan Belanda menghalangi warga negaranya de- 
ngan ancaman kehilangan kewarganegaraan dan hak-hak sipilnya*

6* Pelanggaran Hukum Netralitas
Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Netralitas merupa

kan bagian dari Hukum Internasional, maka tidaklah mengheran- 
kan apabila Hukum Netralitas juga mempunyai sifat seperti 
Hukum Internasional. Dalam perkembengannya, banyak orang me- 
ragukan efektifitas Hukum Internasional. Untuk menjawab masa- 
lah ini Louis B. Sohn menyatakan:-^

It is seldom that somebody writes a story about the fact 
that today the trains came on time, or that there wera

h. 552.

33i.M. Sinclair, Principles of International Law Con
cerning Friendly Relation and Co-operation Among States, dalam 
Essays on International Law, m.K. Nawaz, Sithoff-Leiden 1976 
h. 58
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no accident on the road. Those things are of no important. 
On the other hand, if there is a serious accident some
where, the newspaper get a good headline. The same is 
true about international law, . . . .

Hal ini berarti bahwa bilamana Hukum Internasional dapat meng
atur hubungan antar negara dengan baik, itu adalah sesuatu 
hal yang wajar belaka. Namun sebaliknya bila ia gagal melaku
kan tugasnya maka banyak sorotan datang padanya.

Struktur Hukum Internasional tidak terlepas dari peran 
semua negara. Sejak terjadinya pembentukan, penafsiran, 6am- 
pai pelaksanaan Hukum Internasional diperlukan keterlibatan 
negara.^ Oleh karena itu efektifitasnya banyak tergantung 
pada itikad baik (good will) dari setiap negara.

Perlu ditambahkan bahwa Hukum Internasional mempunyai 
suatu kekurangan yaitu tidak adanya lembaga yang dapat memak- 
eakan ditaatinya ketentuan yang ada, sebagaimana pendapat 
Austin "It coult not contemplate a law rules which werfe not 
backed up by the power of a political superior". Semuanya ti
dak berarti karena belum jela6 siapa yang berhak menjatuhkan 
sanksi sehingga eksistensi Hukum Internasional diragukan. 
Sank6i tersebut tidak selalu berwujud sanksi fisik, misal: 
perang, tetapi dimungkinkan berupa sanksi diplomatik, ekonomi 
dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap Hukum Netralitas tidak harus me- 
nyebabkan berakhirnya status netral, baik pelanggaran itu di
lakukan oleh belligerent atau negara netral. Kondisi netral 
harus terus berlanjut diantara negara netral dan belligerent,
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walaupun ada pelanggaran kenetralan, baik itu karena kelalai- 
an atau kesengajaan. Bahkan untuk pelanggaran berat dan sangat 
merugikan, pihak yang dilanggar tidak harus mengumumkan pe
rang untuk membalasnya, masing-masing pihak hanya mempunyai 
pilihan apakah akan tetap menjaga keadaan netral atau tidak, 
dengan mempertimbangkan segala akibatnya.

Pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh negara ne
tral tehadap belligerent atau sebaliknya, menimbulkan kewa
jiban kepada pihak yang melanggar untuk membuat perbaikan- 
perbaikan* Jika pelanggaran ringan dan tak penting biasanya 
negara yang dirugikan hanya mengeluh atau protes saja. Seba
liknya jika pelanggaran berat dan penting maka negara pende- 
rita akan mempertimbangkan mengadakan perang dengan pihak pe- 
langgar. Pelanggaran terhadap netralitas tidak menyebabkan ke
adaan netral berakhir, tetapi pernyataan perang oleh pihak

*55yang dirugikan kepada sipelanggar.-^ .

^L. Oppenheim, op.cit, h* 459-
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1« Sikap Dan Kepentingan Negara-Negara Ketiga Dan Bellige
rent Dalam Perang Iyak-Iran

a. Sikap dan kepentingan negara-negara ketiga*
Intervene! Irak ke Iran bukan saja untuk merebut kem- 

bali apa yang dianggapnya segagai wilayah Arab tetapi juga 
untuk mendapatkan kedudukan sebagai kekuatan dominan di ka
wasan Teluk dan pemimpin dunia Arab, Tujuan ofensifnya itu 
ialah menduduki daerah Iran yang penting dan mempergunakan 
untuk memperkuat kedudukan tawar menawarnya dimeja perunding- 
an, dan memberi peluang kepada oposisi Iran untuk menumbang- 
kan rezim Khomeini dan membentuk suatu pemerintahan baru yang 
bersahabat. Di luar dugaan umum, Iran memberikan perlawanan 
gigih dan melancarkan serangan-serangan udara dan laut seba
gai pemlasan. Namun Irak berhasil marebut daerah-daerah mi
nyak Iran yang vital biarpun lamban. Karena yakin dapat meng- 
usir pasukan-pasukan Irak, Iran sejauh itu menolak mengakhiri 
peperangan dan menyelesaikan sengketa mereka secara damai mau- 
pun usaha-usaha penehgahan. Akan tetapi Iran rupanya tidak 
memiliki kemampuan untuk itu, seperti terbukti dengan kegagal- 
an kontra ofensif: yang diandalkannya, Sebaliknya Iran tidak 
akan mampu mencapai kemenangan yang menentukan dan menundukkan 
Iran, Dengan demikian Irak akan mencapai setengah kemenangan 
dan Iran menderita setengah kekalahan. Setelah kehabisan tenaga
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kedua negara akan menghentikan tembak menembak dan mulai me- 
ngadakan perundingan-perundingan.

Revolusi pimpinan Khomeini menyebabkan kemampuan mili
ter Iran sangat merosot dan ueahanya untuk mengekspor revolu
si Iran ke negara-negara lain telah memancing permueuhan de
ngan negara-negara Arab lainnya,

Negara-negara Arab menyambut perang Irak-Iran ini de
ngan campuran kegembiraan dan kekawatiran, Mereka menyambut 
dengan kegembiraan sejauh Irak memulai peperangan ini memper- 
juangkan hak-hak dan wilayah Arab yang dikuasai Iran, dan mem- 
berikan pukulan-pukulan kepada rezim Khomeini. Sebagaimana 
kita ketahui, antara bangsaArab dan bangsaParsi selalu ter- 
dapat persaingan dan ketegangan. Sejak dahulu bangsa Parsi me- 
mandang rendah bangsa Arab. Selain itu Iran menguasai bebera
pa daerah yang dahulu merupakan wilayah Arab, termasuk tiga 
pulau kecil diSelat Hormuz yang direbut oleh Iran pada tahun 
1971.

Sebagian besar negara-negara Arab tidak senang terha
dap pemerintah Teheran karena pemerintah ini berusaha meng
ekspor revolusi Islam Iran ke negara-negara lain dengan demi- 
kian mengganggu stabilitas dan keamanan mereka. Mereka akan 
bergembira dengan munculnya suatu pemerintahan baru yang meng- 
hormati asas-aeas bertetangga baik.

Belum pernah bangsa Arab mengalami perpecahan yang be- 
rat sebagaimana diakibatkan perang Irak-Iran ini. Waktu Camp 
David Agreement ditandatangani oleh Mesir dan Israel sebagai 
salah satu jalan penyelesaian sengketa Arab-Israel (Yahudi),

3*f
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negara-negara Arab telah memboikot dan memutuskan hubungan 
dengan Meeir. Selain itu bangsa-bangsa Arab telah terbagi 
dalam dua group yaitu:-^

1. Steadfastnee6 Front yang terdiri dari Aljazair, Libya, 
Yaman Selatan, Syria, PLO dan Irak (Irak kemudian meng- 
undurkan diri karena kurang senang terhadap peranan 
Syria di dalamnya).

2. Kelompok negara-negara moderat antara lain: negara- 
negara Teluk, Saudi Arabia, Yordania dan lain-lainnya.
Dengan pecahnya perang Irak-Iran, maka benih perpecah- 

an ini.semakin nampak dimana kelompok Steadfastnees memihak 
Iran, sedangkan negara-negara Arab moderat lainnya lebih me
mihak Irak. Hubungan ahtar kedua belligerent dengan negara- 
negara yang memihak lawannya menjadi retak, malahan menimbul
kan pemutusan hubungan diplomatik sebagaimana pemutusan hu
bungan diplomatik Irak dan Syria/Libya.

KTT Arab di Amman bulan Desember 1980 merupakan manu- 
ver politik terbesar bagi Irak untuk mengetengahkan sengketa- 
nya dengan Iran dihadapan forum konfrensi dan dan sekaligus 
minta eokongan negara-negara Arab atas usahanya mengembalikan 
wilayah Arab- yang diduduki Iran. Adapun Kuwait, Bahrain dan 
Uni Emirat Arab menaruh simpati atas perjuangan Irak. Dukung- 
an untuk Irak itu dikukuhkan dalam pertemuan puccak ini.^ 
Irak berusaha memasukkan dalam. agenda, sidang mengenai seng- 
ketanya dengan Iran. Usaha ini dapat dibatalkan demi untuk 
mencegah melebarnya jurang pemisah diantara negara-negara 
anggauta. Koferensi tersebut diboikot oleh negara-negara
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annggauta Steadfastness dengan dalih bahwa waktunya tidak te- 
pat untuk mengadakan konferensi mengingat perpecahan yang 
terjadi diantara anggautanya.

Irak lebih memperoleh simpati dari negara-negara Arab 
kusuenya negara-negara Teluk dalam sengketa dengan Iran. 
Tetapi tampaknya negara-negara Teluk seperti Kuwait, United 
Arab Emirat, Abu Dhabi, Qatar dan lainnya. tidak secara tegas 
menyatakan suaranya berada dipihak Iran karena negara-negara 
tersebut tidak mungkin dapat memprtahankan diri kalau dise- 
rang oleh Iran. Simpati negara-negara tersebut terhadap Irak 
mungkin didaearkan pada solidaritas Arab, dan Irak dianggap 
dapat mengimbangi hegemoni Iran di Teluk, yang pernah dimi- 
liki Iran sewaktu jaman Shah.

Perang Irak-Iran ini menjadi sumber kecemasan negara- 
negara yang mengandalkan minyak kawasan Teluk Parsi, kusus- 
nya karena bisa meluas dan melibatkan negara-negara pengha- 
sil minyak dikawasan itu. Apabila hal ini terjadi, maka ke- 
mungkinan besar banyak ladang-ladang minyak negara itu akan 
dihancurkan dan Selat Hormuz ditutup sehingga ekspor minyak 
mereka akan sangat menurun. Dengan demikian negara-negara 
pengimpor minyak tersebut akan mendapat pukulan berat, ter- 
utama kalau keadaan itu berlangsung lama, Eropa akan kehi- 
langan suplai minyaknya, Jepang 73% dan Amerika Serikat 
30̂ , Dalam keadaan demikian harga minyak akan membumbung 
tinggi.

Pada waktu instslasi -instalasi minyak Irak dan Iran 
terbakar menjadi sangat jelas kedudukan Kuwait, Arab Saudi,
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Qatar, United Arab Emirat sangat rawan. Mengingat semuanya 
itu, Amerika Serikat dan Uni Sovyet bukan hanya mengikuti 
jalannya peperangan dengan sekeaina, tetapi juga mengambil 
langkah-lanhkah untuk mengamankan kepentingan-kepentingan 
mereka dan bila mungkin juga memperbaiki kedudukan raasing- 
masing. Bagi Amerika perang ini juga bisa merupakan suatu 
peluang untuk memulihkan kedudukannya di kawasan ini. Demi- 
kian juga bagi saingannya Uni Sovyet bisa terbuka kesempatan 
untuk membantu unsur-unsur kiri di Irak maupun Iran bila ter- 
jadi perebutan kekuasaan akibat kekalahan dalam perang ini. 
Keberhasilan golongan kiri merebut kekuasaan di salah satu 
negara itu akan memperbaiki kedudukan Sovyet di kawasan itu, 
terutam kalau Uni Sovyet berhasil menempatkan orang-orangnya 
pada puncak kekuasaan seperti terjadi di Afganistan.-^

Karena diperkirakan bahwa invasi Sovyet ke Afganistan 
akan dilanjutkan ke kawasan Teluk Parsi, maka Amerika Serikat 
meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di Samudra Indonesia 
bagian barat dan Teluk Parsi.

b. Sikap dan kepentingan belligerent terhadap pihak ketiga. 
b. 1. Sikap dan kepentingan Iran.

Sejak revolusi hubungan Iran dengan negara-negara adi- 
kuasa mengalami banyak kemunduran. Hubungan Iran dengan Uni 
Sovyet bisa dikatakan menurun terutama setelah tindakan Iran
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membubarkan partai Tudeh dan ^angusiran 18 diplomat Sovyc,*- ' 
Iran juga banyak menuduh Sov;> * membantu Irak dalam peiang 
nya dengan Irak, Tetapi kedua pihak selama ini menahan diri 
untuk tetap memlihara kepentingan masing-masing. Sovyet l.cli- 
hatannya akan "membiarkan" Iran menyelesaikan gerak revolusi 
dan perangnya dengan Irak, sementara Iran juga tidak ingin se 
cara terbuka memusuhi Sovyet selama tidak melakukan sikap per 
musuhan secara terbuka dengannya.

Hubungan Iran dengan Amerika Serikat masih tetap ter- 
gambar dalam penilaian Iran bahwa Amerika Serikat merupakan 
musuh terbesar* Iran tetap menyatakan bahwa belum waktunya 
dan bahkan tidak mungkin meninjau kembali hubungannya d*., 
Amerika selama menurut Iran, Amerika bertendensi melakiL.... 
intervensi secara terbuka torhadap Iran dan kawasan Teluk 
Iran tetap menuduh Amerika r.enĉ gah jatuhnya pemerinU-i 
Saddam Hussein dan membantu 6cpe. va kepen-' -\ngan Ire’ .
Iran juga tetap menuduh Amcr: ruhi 1 g-
negara Arab untuk memusuhi T*̂  , : ;i Gikap
6Uhan antara sesama negara c ’ kepe;

Hubungan Iran dengan i:; .... : k  ,.rf;t
umumnya kurang begitu baik v^V u.d? c . ’
bersikap lebih pragmatis dan i: ' dalam meng/̂ cr;:'
berapa negara Arab. Hubungan t<,. ' kurang baik d: 
adanya perang Irak-Iran dimana uega. a~n<?rara Arab/i el r' t

^%BRI Iran, "Laporan Tr-unan 1; -I-x985", J:' Id 
Teheran, 1985* h. 31.
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berikan bantuan baik secara langeung maupun tidak langsung 
kepada pemerintah Irak.

Setelah pemerintah Iran merasa bahwa kedudukannya ter- 
isolir, maka kebijaksanaan hubungannya dengan negara-negara 
Teluk telah dirubah, dimana pemerintah telah menaruh simpati 
kepada negara-negara Teluk yang tidak memberxkan dukungan 
keuangan kepada Irak, miealnya United Emirat Arab dan Qatar. 
Tetapi eebaliknya hubungan semakin mundur terhadap negara- 
negara yang langeung member! eumbangan kepada Irak, eeperti 
Saudi Arabia dan Kuwait. Hubungan Iran dengan Syria dan Libya 
dapat dikatakan paling dekat diantara negara-negara anggauta 
"Steadfastness Ift'ont". 
b. 2. Sikap dan kepentingan Irak

Terdapat kecenderungan adanya perubahan dalam hubung
an antara Irak dengan negara-negara Barat. Perubahan ini ter- 
jadi pada bulan Juli 1979 setelah Saddam Husein mengambil 
alih kekuasaan dari Presiden Hassan Al-Bakr. Sewaktu bekas 
PresidGn Hassan Al-Bakr berkuasa, Irak masih banyak tergan- 
tung dari negara-negara sosialis kususnya Uni Sovyet teruta- 
ma dalam persejataan, akan tetapi semenjak Saddam Hussein 
memegang kekuasaan sedikit demi sedikit Irak mengurangi ke- 
tergantungan dari Uni Sovyet dan mencari alternatif lain un
tuk memperoleh senjata dari Barat.^
Dengan Amerika Serikat walaupun kedua negara tidak mempunyai 
hubungan diplomatik tetapi mempunyai hubungan dalam bidang 
ekonomi yang baik. Irak berusaha untuk menarik simpati Amerika
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Serikat dan sekutunya untuk menghadapi Iran, dalam hal ini 
Irak mernanfaatkan kecurigaan Barat terhadap rezim Khomeini 
dengan revolusi Ielamnya akan mengganggu kepentingan Barat 
di kawasan Teluk.

Irak dalam melakukan peperangannya mendapat banyak 
simpati dari negara-negara Arab, maka dengan adanya tekanan 
disegala medan,pertempuran oleh Iran, Irak berusaha untuk 
menginternasionalisasi peperangan. Dengan demikian, perang 
Irak-Iran diharapkan meluas menjadi konflik Arab-Iran.

Setelah dirasakan oleh rezim Sadda Hussein bahwa per- 
kembangan peperangan tidak roenunjukkan hasil/kemenangan yang 
diharapkan bahkan menunjukkan hal yang sebaliknya maka mere- 
ka berusaha menekan Iran melalui organisasi-organisasi inter
nasional untuk mengadakan perundingan damai*
2. Bantuan Negara-Negara Ketiga terhadap Belligerent
a. Bantuan militer.

Walaupun banyak negara-negara yang menyatakan sikap 
netral dalam perang Irak-Iran, tetapi dalam kenyataan me- 
reka memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak lang
sung kepada belligerent. .Ne^ra-negara produsen senjata mem- 
perlihatkan sikap bahwa berakhirnya perang akan merugikan pe- 
masaran senjata.

Menurut angka yang dikeluarkan oleh Badan Perlucutan 
Dan Pengawasan Senjata Amerika Serikat (ACDA), impor kedua 
negara itu, bila digabungkan bersama jumlahnya hampir seper- 
empat impor senjata dunia tahun 1984 atau 55 persen dari im
por senjata oleh seluruh negara-negara Timur Tengatu
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Irak dan Iran tidak memproduksi senjata ataupun amu- 
niei dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, wa- 
laupun mereka mengklaim sudah berswasembada dibidang ini*

Kebutuhan persenjataan Iran yang semula dikuasai oleh 
Inggris, kini telah didobrak. Demikian pula pasar Irak yang 
semula dikuasai Uni Sovyet dan Peranci6. Pembatasan penjualan 
senjata oleh negara-negara pemasok senjata utama Barat membe- 
ri kesempatan negara pembuat senjata lainnya untuk mengganti- 
kannya, seperti Brasil, Chile, Afrika Selatan, China, Korea 
Utara dan Israel.^

Merupakan kewajiban negara netral, melakukan apa yang 
merupakan hak dari belligerent untuk menuntut negara netral 
mempertahankan kondisi netral. Secara umum ada 2: macam tin
dakan yang harus dilakukan oleh negara netral yaitu:
1. Duties of abstention.
2* Duties of prevention.
The duties of abstention adalah mempunyai eifat negatif atau 
pasif dari kewajiban negara netral untuk abstain, dalam ke- 
ikut sertaannya dalam konflik/peperangan yang terjadi.
The duties of prevention adalah merupakan sifat positif dan 
aktif, dimana negara netral harus mengambil* langkah-langkah 
positif untuk menjamin tidak akan ada belligerent maupun in- 
dividu-individu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar 
Hukum Netralitas di wilayahnya.

*fl

^"Perang Irak-Iran berhenti industri senjata gigit 
jari", Kompas, Minggu 7 Agustus 1988, h.III.
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Jika suatu negara menyatakan kenetralannya, merupa
kan suatu pelanggaran apabila melakukan tindakan yang memi
hak dengan memberikan perlengkapan perang kepada bellige
rent, dan tidak dipermasalahkan apakah yang dibantu salah 
satu atau keduanya. Dalam Konvensi XIII Den Haag 1907 pasal
6 yang berisi: ."The supply, in any manner, directly or indi
rectly, by a neutral power to a belligerent power, of war
ships, ammunition, or war material of any kind whatever, is 
forbidden". Larangan yang ada didalam pasal tersebut adalah 
meliputi penjualan secara langsung terhadap belligerent atau- 
pun penjualan pada pasar bebas (the open market) yang membe- 
ri kemungkinan belligerent untuk membelinya.

Larangan ini diperkuat oleh ketentuan pasal 44 Hague 
Air Warvfare Rules 1923 yang menyatakan: "The supply in any 
manner, directly or indirectly, by a neutral government to 
a belligerent power of aircraft, parts of aircraft, or mate.- 
rial, supplies, or munition required for aircraft is forbid
den".

Dalam perang Irak-Iran, negara-negara netral memasok 
persenjataan kepada belligerent melalui perantara orang ne
tral, eehingga dapat mendalihkan bahwa pemerintah tidak tu- 
turut campur dan transaksi itu murni dilakukan oleh "pihak 
swasta". Bahkan Inggris mengungguli kemunafikan negara-nega
ra penjual lainnya dengan tetap membolehkah penjualan sen
jata "kemanapun juga" asalkan tidak melalui wilayah yuridik- 
si Inggris. Cara-cara itu dilakukan untuk menyelundupi peng- 
aturan dalam Hukum Netralitas, yang membedakan hak dan kewa-
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jiban antara negara netral dan orang netral*
Dengan timbulnya perang, negara netral tidak diharus- 

kan menghentikan hubungan perdagangan yang dilakukan oleh 
perorangan atau perusahaan yang berada dalam yuridiksinya* 
Dalam pasal 9 Konvensi XIII Den Haag 1907 ditegaskan bahwa:
"A neutral po^er must apply impartially to belligerent every 
restriction or prohibition it may enact inregard to the ex
port or transit of war material"*
Selanjutnya dalam pasal 7 Konvensi V dan XIII Den Haag 1907 
menyebutkan bahwa: "A neutral power is not bound to prevent 
the export or transit, for one or other of the belligerent, 
of arms, munitions of war, or, in, general, of anything which 
can be use to an army or fleet".
Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut diatas, dalam pelaksa- 
naannya ditekankan pada kebijaksanaan pemarintah negara ne
tral yang bersangkutan, tentu saja harus dengan dasar per- 
timbangan yang tidak memihak (impartiality). Tetapi dalam 
praktek, .banyak penyimpangan yang dilakukan demi kepentingan 
politiknya, sebagaimana Anerika Serikat dan negara-negara 
Barat yang mencegah pengiriman peralatan militer ke Iran te
tapi membiarkan penjualan senjata kepada Irak dengan dalih 
transaksi dilakukan oleh "pihak swasta".

Dalam Hukum Netralitas ada perbedaan mengenai suplai 
kepada belligerent, dimana bila dilakukan oleh orang netral 
dapat dibenarkan oleh hukum (lawful), tetapi dilarang bila di
lakukan oleh pemerintah negara netral.Walaupun hak orang ne
tral tetap diakui berbeda dengan hak negara netral, dalam
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arti orang netral lebih bebas, namun deraikian dalam praktek- 
nya perbedaan tersebut semakin kecil disebabkan oleh seraakin 
banyaknya campur tangan pemerintah dalam usaha swasta dan 
adanya kekawatiran negara netral bahwa kenetralannya akan 
terganggu karena perbuatan warga negaranya* Untuk mencegah 
hal ini maka negara netral tersebut raengeluarkan peraturan 
yang membatasi kegiatan warga negaranya dalam bidang terten- 
tu, terutama ekspor alat perang kepada belligerent.
Untuk mempejelas mengenai status orang netral dalam pasal 16 
Konvensi V Den Haag 1907 ditegaskan bahwa: "The nationals of 
state not taking part in a war are considered as neutral'1.

Negara pensuplai senjata kepada belligerent (Irak dan 
Iran) memberikan alasan bahwa pembuatan dan penjualan senja
ta tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta. Berdasarkan 
alasan yang dikemukakan itu akan timbul suatu pertanyaan, apa- 
kah perusahaan itu "swasta raurni", sebab suatu perusahaan di- 
mana negara mempunyai kepentingan, dibiayai dan dikontrol 
oleh pemerintah, dapat dianggap sebagai perusahaan swasta. 
Pada prakteknya sulit untuk menentukan eeberapakah perban- 
dingan kepentingan negara dalam perusahaan itu untuk dapat 
dikatakan sebagai perusahaan swasta. Dalam hal ini kita ha- 
rus melihat fakta-fakta yang ada dalam tiap-.tiap kasus yai
tu sejauh mana kontrol negara mengenai arah kebijaksaan per
usahaan, kepentingan finansiil negara dalam perusahaan, cara- 
cara perusahaan dijalankan atau tujuan perusahaan. Pada ke- 
nyataannya perusahaan pemasok senjata kepada Irak dan Iran 
merupakan perusahaan negara, terutama apabila dilakukan oleh
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negara-negara sosialisAonunis, yang mana semua perusahaan 
dikendalikan dan milik pemerintah/negara, seperti: di China, 
di Korea Utara dan lain-lainnya.
Kalaupun suplai senjata dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 
senjata dari negara yang bersistem liberal-kapitalis yang di- 
mungkinkan adanya suatu .perueahaan Msvasta murni", tetapi B e 

ring terjadi pemerintah tempat perusahaan itu berada membe- 
rikan pembatasan-pembataean dalam hal penjualan alat-alat pe
rang karena pertimbangan politik dan strategi militernya, 
sebagaimana pada tahun 1983 Amerika menguraumkan Operation 
Staunc (Operasi Cegah) agar senjata yang berlisensi Amerika 
tidak jatuh ketangan Iran.

Negara-negara netral juga melakukan penjualan kepada 
belligerent tidak secara langsung tetapi melalui pihak keti
ga (melalui-negara lain atau orang netral sebagai penghubung) 
untuk menutupi tindalcarinya 6eperti yang terungkap dalam kasus 
Iran-Contra, dimana Amerika menjual senjata ke Iran melalui 
penghubung pemerintah Israel dan Adnan Kashoggi (seorarig pi- 
alang senjata internasional).
RRC berhasil menjual peluru kendali Silkworm, SAM-7 serta 
tank-tank jenis T-52 dan T-59 kepada Iran dengan alasan sa- 
luran melalui Korea Utara "tak dapat dicegah", karena RRC 
menghormati kedaulatan Korea Utara. Bahkan Perancis tetap 
menyalurkan penjualan pesawat terbang dan kendaraan lapis 
baja kepada belligerent melalui perantara pihak ketiga dan 
reklafieikasi senjata dari yang "berbahaya" ke yang "tidak 
berbahaya".
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Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara pemasok 
senjata tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengaturan 
Hukum Netralitas, agar tiadak dianggap melanggar kenetralan- 
nya. Tetapi apabila dianalisa tindakan tersebut masih dapat 
dijangkau/dicakup oleh Hukum Netralitas, kususnya pasal 6 

Konvensi XIII Den Haag 1907 yaitu mengenai larangan penjual
an langsung maupun tidak langsung oleh negara netral kepada 
belligerent.

Negara-negara netral pemasok senjata menyalah gunakan 
kelonggaran yang diberikan dalam Hukum Netralitas terhadap 
orang-orang netral. Sebenarnya maksud pemberian kelonggaran 
kepada orang netral agar lalu lintas perdagangan internasi
onal tetap terjamin meskipun terjadi peperangan. Mengenai 
perdagangan senjata yang dilakukan oleh orang netral, yang 
mana Hukum Netralitas tidak melarangnya karena da6ar dari 
transaksi yang dilakukannya adalah "komersial murni", sedang- 
kan bila dilakukan oleh pemerintah/negara banyak didasari 
oleh kepentingan politik dan strategis.
b, Bantuan non-militer.

Jalannya suatu peperangan disamping dipengaruhi oleh 
pengadaan persenjataan yang memadai, juga harus didukung 
oleh kemampuan perekonomian yang baik, yang mana tidak terle- 
pas kekuatan finansial. Negara yang terlibat dalam suatu pe
perangan dapat dipastikan keadaan perekonomiannya makin me- 
rosot, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangun- 
an dan kesejahteraan tersedot untuk membiayai perang. 
Melemahkan perekonomian lawan merupakan strategi yang efektif
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untuk meraenangkan peperangan, karena tidak mungkin suatu ne
gara mampu melanjutkan peperangannya apabila tidak mempunyai 
dana yang cukup untuk membiayainya. Dalam strategi perang, 
melemahnya perekonomian mempunyai dua akibat yang menguntung- 
kan: pertama, kemampuan tempur lawan akan melemah karena ke- 
kurangan dukungan logistik dan persenjataan, dan kedua, ke
adaan ekonomi lawan yang kacau akan menimbulkan ketidak pu- 
asan rakyat dan hal ini akan berlanjut menjadi ketidak sta- 
bilan politik dan keamanan dalam negri lawan.

Bantuan finansial/ekonomi yang diberikan oleh negara 
netral kepada belligerent akan mempunyai dampak yang besar 
terhadap jalannya peperangan. Pengaruh bantuan non-militer 
(bantuan ekonomi) dapat dikatakan mempunyai akibat yang sama 
besar dengan bantuan militer (bantuan persenjataan).

Dalam perangnya melawan Irak, Iran mengalami kesulitan 
untuk membalas serangan Irak terhadap ladang-ladang minyaknya 
sebab walaupun sejak awal perang Iran telah efektif menghen- 
tikan ekspor minyak melalui Teluk, tetapi Irak bisa menghin- 
dari dengan membangun rute ekspor alternatif berupa pipa mi
nyak melalui Turki dan Arab Saudi. Kesediaan pemerintah Turki 
dan Arab Saudi bagi rute pipa ekspor ini merupakan dukungan 
yang besar bagi perekonomian Irak. Bantuan ekonomi dan dana 
perang Irak banyak diperoleh dari Arab Saudi dan Kuwait serta 
pinjaman internasional jangka panjang berjumlah besar.

Suatu negara mempunyai kewajiban untuk tidak memihak 
(duty of impartiality), sehingga pemberian bantuan berupa pin
jaman (loan) kepada belligerent merupakan suatu pelanggaran
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terhadap netralitasnya. Dalam pasal 16 Havana Convention on 
Maritime neutrality 1928 ditegaskan bahwa:

The neutral state is forbidden:
(a) To deliver to belligerent, directly or indirectly, 

or for any reason whatever, ships of war, minitions 
or any other war material;

(b) To grant it loans, or to open credits for it during 
the duration of war.

Credit that a neutral state may give to facilitate the 
sale or exportation of its food products and raw mate
rials are not included in this prohibition.

Bantuan yang dilarang untuk diberikan kepada belligerent ada
lah yang berupa dana untuk pembelian alat-alat perang. Sedang
kan fasilitas penempatan pipa minyak untuk ekspor milik Irak 
diwilayah Turki dan Arab Saudi tidak merupakan pelanggaran 
terhadap Hukum Netralitas, hal ini kita analogikan dengan di- 
perbolehkannya pemberian pinjaman untuk ekspor bahan mentah 
sebagaimana dalam pasal 16 Havana Convention 1928 tersebut 
diatas.

Dalam teori Hukum Netralitas terdapat beberapa penda- 
pat mengenai kewajiban negara netral dalam pelaksanaan duty 
of impartiality, apakah diwajibkan baginya mencegah warga ne
garanya memberikan pinjaman (loan) kepada belligerent. Bebera
pa ahli menyatakan bahwa negara netral wajib mencegah semua 
bantuan dan pinjaman oleh orang netral kepada belligerent, 
atau paling tidak harus melarang penandatanganan/perjanjian 
bantuan itu di wilayahnya. Tetapi di lain pihak sejumlah ahli 
menyatakan bahwa uang dapat dianalogikan dengan sejumlah ba
rang dalam suatu perdagangan. Jadi tidaklah bijaksana apabila 
negara netral diwajibkan untuk mencegah bantuan atau pinjaman 
oleh warga negaranya kepada belligerent. Tampaknya pendapat
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yang terakhir banyak diikuti, 'ini terlihat dari iei pasal 18
(a) Konvensii. V Den Haag 1907 yang berisi, tidak ada larangan
bagi tindakan sebagai berikut:

Supplies furnished or loans made to one of the bellige
rents, provided that the person who furnishes the sup
plies or who makes the loans lives neither in the terri
tory of the other party nor in the territory occupied 
by him, and that the supplies do not come from these 
territoies.

Dalam suatu pemberian pinjaman (loan), sebenarnya ke- 
seluruhan masalah dida6arkan pada apakah pinjaman yang dibe
rikan merupakan investasi yang aman?. Orang netral memberikan 
pinjaman kepada satu belligerent dan tidak kepada belligerent 
lainnya didasarkan pada kepercayaan (confidence) dan kekurang 
percayaan (lack of confidence). Tetapi permasalahannya menja
di lebih rumit karena masalah kepercayaan sangat subyektif 
untuk dirumuskan dalam peraturan hukum, Sedangkan pinjaman 
yang diberikan oleh negara netral banyak mempunyai pertimbang- 
an politis dari pada pertimbangan komersial sebagaimana apa- 
bila dilakukan oleh orang-orang netral.

Dalam praktek banyak negara tanpa ragu-ragu berpendi- 
rian bahwa tidak perlu adanya pencegahan terhadap penanda ta- 
nganan/perjanjian pemberian pinjaman antara belligerent dan 
orang netral di dalam wilayahnya, sebagaimana dilakukan pada 
tahun 1887 selama perang Rusia-Turki, dimana tidak ada negara 
netral yang mencegah warganya memberikan bantuan kapada belli
gerent. Begitupula yang terjadi dalam perang Rusia-Jepang (1904) 
dan perang Perancis-Jerman (1870).
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3- Perlindungan Kaual-Kapal Netral Di Teluk Parsi

50

a. Serangan terhadap kapal netral,
Tujuan dari suatu peperangan baik itu dilakukan di di- 

darat atau di laut sebenarnya sama saja yaitu menaklukkan ke
kuatan musuh. Perbedaan keduanya terletak pada tempat dilaku- 
kannya perang dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mencapai 
kemenangan dalam peperangan di darat yaitu dengan cara menak
lukkan angkatan perang musuh dan menduduki wilayah musuh, 
sedangkan dalam peperangan di laut dengan cara menghancurkan 
kapal dagang musuh, memotong hubungan dengan pantai musuh, 
mencegah masuknya barang-barang tertentu ke wilayah musuh 
(contraband) dan lain-lainnya,

Dalam perang Irak-Iran, masing-masing pihak menyadari 
bahwa jalan menuju kemenangan tidak hanya ditentukan oleh 
kekuatan angkatan bersenjatanya tetapi juga kemampuan untuk 
menghancurkan ekonomi lawan, Selama beberapa tahun Irak 6U- 
dah melakukan gempuran terhadap instalasi minyak Iran, seba
gai usahnya untuk mengalihkan tekanan di front darat, 
Memanfaatkan kekuatan udaranya yang lebih unggul Irak menye- 
rang ladang minyak dan kapal-kapal yang membawa minyak Iran. 
Iran melihat jalan yang harus ditempuh untuk membalasnya ada
lah memukul pendukung perekonomian Irak untuk menghentikan 
bantuan finansial. Pertimbangan inilah yang melahirkan sera
ngan meningkat oleh Iran atas Tanker di Teluk, kususnya yang 
membawa minyak Kuwait dan Irak.

Penyerangan terhadap kapal netral dalam Hukum Netrali
tas adalah dilarang, tanpa melihat barang milik siapa yang
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dimuat oleh kapal itu. Sebagaimana terdapat dalam The Paris 
Declaration Respecting Maritime Law 1856 yang menghorma,ti:

a. Privateering is, and remains, abolished;
b. The neutral flag covers enemy's good, with the except- 

tion of contraband of war;
c. Neutral goods; with exception of contraband of war, 

are not liable tocapture under enemy's flag;
d. Blokcades, in order to be binding, must be effective, 

that is. to say, maintained by a force sufficient real
ly to prevent acces to the coast of the enemy.

Dalam ketentuan deklarasi tersebut dilarang adanya penangkap- 
an apalagi bila dilakukan penyerangan terhadap kapal netral 
yang memuat barang milik pihak netral maupun milik musuh, 
bahkan dilarang juga penangkapan atau penahanan barang milik 
pihak netral yang diangkut kapal musuh. Dengan ketentuan ba
rang yang diangkut tidak tergolong barang contraband.

Kesulitan terbesar yang timbul adalah menentukan kri- 
teria suatu barang yang diangkut suatu kapal sebagai barang 
milik musuh atau barang pihak netral. Inggris dan Amerika Se
rikat menggunakan tempat tinggal (domisili) pemilik barang 
untuk menentukan barang musuh atau bukan, sedangkan Jerman, 
Perancis dan negara-negara Eropa lainnya mendasarkan pada 
tempat kediaman (residence) pemiliknya.^2 Eada pasal 58 Na
val Conference of London 1909 disebutkan: "The nefctral or 
enemy character of good found on board an enemy vessel is 
determined by the neutral or enemy character of owner".
Pasal itu tidak memberikan definisi yang tuntas untuk menen
tukan barang musuh atau barang netral. Disebutkan bahwa si-
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^Charles G. Fenwick, International Law, l+th.ed., 
Appleton-Century-Craft, New York, 1965, h. 704.
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fat netral atau sifat musuh pada pemilik barang menentukan 
sifat dari barang itu, tetapi dasar apakah untuk menentukan 
sifat netral atau musuh dari pemilik barang?.

Dalam kasus perang tanker di Teluk Parsi tidak dapat 
digunakan ketentuan contraband, sebab pengertian contraband 
dibatasi pada kegiatan membawa ma6uk suatu barang ke wilayah 
musuh bukannya membawa keluar suatu barang dari daerah musuh 
sebagaimana dilakukan kapal tanker yang mengangkut minyak 
dari pelabuhan musuh. Sebagaimana definisi contraband dari 
L. Oppenheim bahwa: "Contraband is . • . are forbidden to be 
carried to the enemy on the ground that they enable him to 
carry on the war with greater vigour" (garis bawah dari pe
nulis) .

Penyerangan terhadap kapal-kapal di wilayah netral ma-
upun di laut bebas bertentangan dengan pasal 1 Konvensi XIII
Den Haag 1907 yang berbunyi:

Belligerent are bound to respect the sovereign rights 
of neutral powers and to abstain, in neutral territory 
or neutral waters, form any act which would, if knowing
ly permitted by any power, constitute a violation of 
neutrality.

Selanjtnya ditegaekan lagi pada pasal 2 nya sebagai berikut:
Any act of hostility, including capture and exercise of 
the right of search, commited by belligerent war-ship 
in the territorial waters of a neutral power, constitutes 
a violation of neutrality and is strictly forbidden.

Jaminan bagi kebebasan pelayaran di laut bebas (high seas)
terdapat dalam pasal 87 UNCLOS 1982 yang berisi:

The high seas are open to all states, whether coastal 
or land-locked. Fredom of the high seas is exercise 
under the conditions laid down by this convention and 
by other rules of international law. It comprises, in
ter alia, both for coastal and locked states:(a) Freedom of navi^-Hrm
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Memperluas wilayah peperangan sampai memasuki wilayah negara 
netral dan laut bebas sebagaimana terjadi dalam Perang Teluk 
adalah merupakan pelanggaran atas Hukum Internasional.
b. Blokade pelabuhan musuh.

Tindakan Irak merablokade pelabuhan/terminal minyak 
Kharg milik Iran akan mempunyai kekuatan mengikat apabila 
memenuhi ketentuan mengenai pembentukan suatu blokade yang 
diatur dalam Naval Conference of London 1909.

Suatu blokade agar mempunyai kekuatan mengikat haru6 
diumumkan secara resmi oleh pihak yang memblokade kepada pi
hak lain yang terkena akibat blokade itu. Dalam pasal 11 
Naval Conference of London 1909 disebutkan:

A declaration of blockade is notified
(1) To neutral powers, by blockading power, by means of 

a communication addressed to the government direct 
or their representatives accredited to it;

(2) To the local authorities, by the officer commanding 
the blockading force. The local authorities will, 
in turn, inform the foreign consular officer at 
the port or on the coastline under blockade as 600n 
as possible.

Dalam deklarasi suatu blokade harus dicantumkan ketentuan 
pasal 9 Naval Conference of London 1909 yaitu:

(1) the date when the blockade begins;
(2) the geographical limtes of the coastline under bloc

kade;
(3) the period within which neutral vessels may come out. 

Dijelaskan pada pasal 10 bahwa keterangan pada pasal 9 (1) 
dan (2) diatas harus ada, jika tidak ada maka deklarasi itu 
tidak mempunyai arti apa-apa (the declaration is void). 
Sehingga perlu dibuat deklarasi baru yang sempurna agar blo
kade dapat berlaku.
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Selama ini blokade yang dilakukan oleh Irak atas pela- 
buhan Kharg dapat dikatakan tidak resrai karena tidak memenuhi 
ketentuan tentang cara pembentukan blokade yang terdapat da
lam Naval Conference of London 1909. Sehingga tidak mempunyai 
kekuatan mengikat untuk dipatuhi.

Blokade yang dilakukan harus efektif dilaksnakan se
bagaimana disyaratkan dalam pasal 2 Naval Conference of Lon
don 1909 yaitu:"In accordance with the Declaration of Paris 
of 1856, a blockade, in order to be binding, must be effec
tive that is to say, it must be maintained by a force suffi
cient really to prevent acces to the enemy coastline",
Untuk menentukan efektiLf atau tidaknya suatu blokade didasar- 
kan pada faktanya,^2 artinya betul-betul dilakukan penjagaan 
oleh satuan kapal perang yang dapat mencegah masuk dan ke- 
luarnya kapal di daerah blokade, Terhadap kapal-kapal yang 
meraaksa menerobos daerah blokade dapat ditangkap untuk dia- 
jukan ke Prize Court. Pada perang Teluk tampaknya Irak malah 
menyerang kapal-kapal yang menerobos blokade. Dengan tindakan 
itu menunjukkan bahwa blokade yang dilakukan Irak tidak efektif
c. Pemasangan ranjau.

Pada perkembangannya banyak kapal-kapal netral yang 
terkena ranjau, dan banyak bukti menunjukkan bahwa penyebar- 
an ranjau dilakukan oleh Iran. Saat itu Iran yakin seolah- 
olah telah menemukan jalan yang efektif mengancam keamanan

5^

^2Lihat pasal 3 Naval Conference of London 1909.
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pelayaran tanpa resiko menghadapi bahaya balasan cepat seper
ti halnya kalau ia menyerang langsung kapal-kapal yang berla- 
yar di Teluk,

Akibat pemasangan ranjau oleh belligerent mempunyai 
akibat yang sangat jauh', karena sifat ranjau tidak dapat 
membedakan antara kawan, lawan dan pihak netral, Karena itu 
masalah pemasangan ranjau diatur dalam Konvensi VIII Den Haag 
1907 (Convention Relative to the Laying of Automatic Subma
rine Contact Mines) dalam pasal 1 disebutkan larangan:

1, To lay unanchored automatic contact mines, except when 
they are so contracted as to become harmless one hour 
at most after the person who laid them ceases to con
trol them;

2, To lay anchored automatic contact mines which do not 
becomes harmless as soon as they hene broken loose 
from their mooring;

3, To use torpedo which do not become harmless when they 
have missed their mark,

Semua larangan itu dimaksudkan untuk menghindari korban yang 
sebenarnya bukan sasaran dari pemasangan ranjau atau penembak- 
an terpedo, misalnya: kapal-kapal netral,

Lalu-lintas perdagangan meskipun dalam suasana perang 
diharapkan berlangsung sebagaimana waktu damai, Gangguan ter
hadap jalur kapal-kapal netral dengan pemasangan ranjau meru
pakan pelanggaran Hukum Internasional sebagaimana diatur da
lam pasal 2 Konvensi VIII Den Haag 1907 yang berbunyi: "It is 
forbidden to lay automatic contact mines off the coast and 
port of the enemy, with the sole object of intercepting com
mercial shipping".
Apabila ranjau otofeatis tersebut dipasang diperairan negara 
netral atau di laut bebas maka bertentangan dengan pasal 1
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dan pasal 2 Konvensi XIII Den Haag 190? dan pasal 87 UNCLOS 
1982. Maka dari itu pemasangan ranjau tidak berjangkar (un
anchored automatic contact) harus dipertimbangkan apakah 
ranjau yang dipasang tidak terbawa arus hingga berpindah ke 
perairan negra netral atau ke laut bebas.

Mengingat sulitnya pengontrolan terhadap bekerjanya 
ranjau otomatis bila dibandingkan dengan senjata perang lain
nya yang relatif bisa diarahkan terhadap sasaran yang dike- 
hendaki, maka pihak yang memasang harus mengambil tindakan- 
tindakan demi keamanan kapal-kapal netral. Tindakan terpen- 
ting yang harus dilakukan bagi pemasangan ranjau adalah meng- 
umumkan daerah bahaya kepada para pemilik kapal dan juga ne- 
ra-negara yang kapalnya melewati daerah bahaya tersebut.
Pada pasal 3 Konvensi VIII Den Haag 1907 dinyatakan bahwa:

When anchored automatic contact mines aret employed, every 
possible precaution must be taken for the*security of 
peaceful shipping.
The belligerents undertake to do their utmost to render 
these mines harmless within a limited time, and, should 
they cease to be under surveilance, to notify the danger 
zones as soon as military exigences permit, by a notice 
addressed to ship owners, which must also be communicated 
to the government through the diplomatic chanel.

Dalam perang Teluk tidak ada pihak yang mengakui se
bagai pemasang ranjau. Tidak adanya pihak yang mengakui ka
rena takut mendapat kecaman masyarakat internasional, kusus- 
nya masyarakat pelayaran yang dirugikan secara langsung, 
Akibatnya tidak ada satupun pasal dari Konvensi VIII Den Haag 
1907 yang dilaksanakan.

M I L U
PEic 1 ; ‘

*U N 1V L

s ■;
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BAB IV 
P E H U T U P

1. Kesltnpulaq

a. Dalam Hukum Netralitas ada perbedaan hak dan kewa
jiban antara orang-orang netral dan negara netral. Negara ne
tral terikat oleh kewajiban untuk tidak mensuplai alat-alat 
perang kepada belligerent, sedangkan untuk orang-orang netral 
tidak ada larangan ini, Juga tidak ada larangan bagi orang- 
orang netral untuk meninggalkan negaranya dan kemudian maeuk 
angkatan perang belligerent.

b. Meskipun kedua belligerent (Irak dan Iran) dan ne
gara netral lainnya tidak menandatangani konvensi-konvensi 
tentang Hukum Netralitas, seperti: Konvensi V dan XIII Den 
Haag 1907, Konvensi Havana 1928 dan lain-lainnya, mereka ha
rus mentaatinya karena konvensi-konvensi itu telah dianggap 
sebagai hukum kebiasaan internasional.

c. Dalam perkembangan perang Irak-iran, belligerent 
tidak hanya menyerang sasaran-militer tetapi juga menyerang 
sumber perekonomian lawan dan sasaran netral lainnya.

d. Negara-negara ketiga menunjukkan sikap mendua (am
biguous), dimana disatu pihak ia menyatakan kenetralannya da
lam perang Irak-iran tetapi dilain pihak ia membantu salah 
satu belligerent secara terbuka ataupun rahasia. Hal inilah 
ealah satiu faktor yang memperluas jalannya peperangan.

e. Negara-negara netral banyak yang melanggar larang
an yang terdapat dalam Hukum Netralitas mengenai bantuan mi- 
liter dan non-militer kepada belligerent, dengan dalih tin-
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dakan dilakukan oleh orang-orang netral atau perusahaan ne
tral'. Untuk raenyelundupi ketentuan Hukum Netralitae, negara 
netral menjual peralatan militernya ke paear bebas (open mar
ket) yang selanjutnya dapat dibeli oleh belligerent,

f. Tindakan serangan terhadap kapal-kapal netral, blo
kade pelabuhan,musuh dan pemasangan ranjau di Teluk Parsi 
oleh belligerent tidak memenuhi syarat/tidak sah menurut Hu
kum Netralitas, sehingga raengganggu/membahayakan lalu-lintas 
kapal-kapal netral di Teluk Parsi.

g. Belum ada sanksi yang dilakukan serentak oleh orga- 
nisasi-organisasi internasional ataupun negara-negara ter
hadap pelanggaran-pelanggaran netralitas, misalnya: sanksi 
ekonomi, sanksi politik, paksaan ganti rugi dan sanksi-sanksi 
lainnya. Selam ini mereke hanya memberikan himbauan-himbauan 
atau resolusi-resolusi saja.

2* Saran-saran
a. Sudah saatnya dibuat suatu konvensi tentang netral

itas yang lebih lengkap dan sesuai dengan perkembangan jaman, 
untuk melokalisir apabila terjadi peperangan, sebab keterli- 
batan negara ketiga dalam suatu peperangan akan menyulitkan 
pemyelesaiannya. Kasus-kasus netralitas yang terjadi dalam 
perang Irak-Iran hendaknya menjadi korek6i dan masukan untuk

konvensi Hukum Netralitas yang ada sehingga dapat diperbaiki 
dalam konvensi Hukum Netralitas yang akan datang.

b. Dengan adanya pakta-pakta pertahanan hendaknya ti
dak menghalangi kenetralan anggautanya. Perkembangan ini ha-
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rua diantisipasi oleh Hukum Netralitas yang akan datang, se 
bab jangan sampai peperangan antar dua negara menjadi pepe
rangan antar pakta pertahanan.

c. Tujuan pembedaan hak dan kewajiban antara orang- 
orang netral dan negara netral dalam Hukum Netralitas dida- 
earkan pada peraikiran bahwa peperangan diharapkan tidak meng- 
ganggu hubungan-hubungan netral sebagaimana waktu damai. Jadi 
hak-hak ini jangan digunakan oleh pemerintah untuk menyelun- 
dupi Hukum Netralitas.

d. Kedua belligerent (Irak dan Iran) hendaknya menahan 
diri untuk tidak memaksakan keinginannya, tetapi juga memper- 
hatikan kepentingan pihak lawannya. Hal ini terlihat dari ja- 
lannya perundingan yang alot/tersendat-tersendat.

e. Negara-negara ketiga dan organisasi-organisasi in
ternasional hendaknya memberi tekanan-tekanan politik maupun 
ekonomi secara bersama-sama agar perundingan yang sedang ber- 
jalan dapat mencapai suatu kesepakatan perdamaian yang kekal. 
Jangan sampai negara pengekspor senjata berpikiran bahwa ber- 
akhirnya perang Irak-iran mengurangi pendapatan mereka.
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