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Responsibility to Protect (Tanggung Jawab untuk Melindungi/R2P) secara 

umum dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang diformulasikan dan digunakan 

oleh dunia internasional untuk mencegah terjadinya fenomena kejahatan kemanusiaan. 

Kemudian PBB secara khusus mendefinisikannya sebagai suatu kewajiban negara 

untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada rakyat dari kejahatan genosida, 

kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan tindakan penghapusan etnis. Lantas 

PBB menegaskan bahwa R2P merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat 

internasional untuk turut berperan dalam membantu negara yang sedang membutuhkan 

bantuan kemanusiaan berupa perlindungan dan keselamatan bagi rakyat di wilayahnya 

(UN, 2019). Berkaitan dengan hal itu, esai singkat ini akan menganalisis konsep R2P 

secara mendalam dengan menggunakan pendekatan dari pemikiran Alex Stark dan 

Thomas G. Weiss (2011). Adapun komponen pembahasannya akan meliputi latar 

belakang, instrumen, proses atau cara kerja, serta kritik terhadap implementasi R2P 

selama ini. 

Menurut sejarah, tercetusnya konsep R2P dilatarbelakangi oleh peristiwa 

kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Kosovo pada perang tahun 1999. Peristiwa 

tersebut membentuk kesadaran kolektif bahwa dunia internasional membutuhkan 

sebuah institusi global dengan legitimasi yang tinggi untuk melidungi kemanusiaan. 

Maka selanjutnya dibentuklah ICISS (International Commission on Intervention and 

State Sovereignty) dengan harapan dapat membantu dunia internasional dalam menjaga 

nilai-nilai kemanusiaan di saat suatu negara tidak memiliki kapabilitas minimum untuk 

melakukannya. Weiss mengimplikasikan bahwa dalam dunia internasional, ICISS 

memiliki posisi penting dan memiliki nilai legitimasi yang tinggi jika dibandingkan 

dengan bentuk institusi-institusi lainnya. Selain itu, ICISS memiliki beberapa 

pencapaian dalam sejarahnya sebagai institusi internasional. Salah satu pencapaian itu 

adalah ICISS mampu membentuk kerangka operasi R2P dalam forum UN World 

Summit yang diselenggarakan pada tahun 2005. Kerangka operasi R2P menetapkan 

bahwa tujuan utama ICISS adalah menjaga kedamaian dan mempertahankan nilai-nilai 

kemanusiaan melalui PBB, serta ICISS berkewajiban untuk menggunakan pendekatan 

diplomasi yang tepat. Dengan demikian, R2P memberikan wewenang kepada dunia 

internasional untuk melakukan intervensi di suatu negara tanpa menunggu persetujuan 

dari negara tersebut karena alasan kemanusiaan yang lebih mendesak. 

Merujuk pada penjelasan di atas, konsep R2P merupakan bagian dari conflict 

management, yakni upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menihilkan kekerasan 

yang terjadi dan menciptakan situasi damai. Lantas selanjutnya terjadi “resolusi 

konflik” yang diupayakan dengan baik melalui mediasi, negosiasi dan atau ajudikasi 

(Butler, n.d). R2P juga dapat digolongkan sebagai tindakan peace enforcement atau 

suatu bentuk manifestasi dari intervensi yang mengandung misi untuk mengubah rezim 

karena dengan cara itu diharapkan pembentukan konsidi yang lebih kondusif akan lebih 

mudah. Namun dalam mengimplementasikan R2P masyarakat internasional harus 

mengedepankan cara-cara atau prosedur diplomatik terlebih dahulu sehingga kebijakan 
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yang ditetapkan bersifat humanitarian berdasarkan tujuan damai untuk melindungi 

masyarakat (rakyat). Lalu jika sebuah negara justru menjadi pelaku yang menyebarkan 

ancaman bagi rakyatnya sendiri, maka masyarakat internasional diperbolehkan untuk 

mempersiapkan segala bentuk intervensi yang dibutuhkan sebagai respon, termasuk 

menggunakan instrumen militer. 

Menurut Alex Stark, kerangka operasi R2P dalam ICISS memiliki empat 

prinsip dasar, yakni melindungi masyarakat internasional dari fenomena: (1) genosida; 

(2) kejahatan perang; (3) upaya penghapusan etnis; dan (4) kejahatan kemanusiaan. 

Kemudian Stark (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip baru yang 

dihasilkan oleh Ban Ki-Moon dalam cara kerja ICISS. Hal itu karena menurut Ban Ki-

Moon harus terdapat sebuah pendekatan baru terkait bagaimana ICISS bekerja dengan 

kedaulatan sebuah negara yang menjadi fokus operasinya. Pertama, ICISS harus lebih 

sensitif, khususnya dalam melihat negara sebagai subjek utama yang harus selalu 

bertanggung jawab untuk menjaga rakyatnya. Kedua, ICISS harus berkomitmen untuk 

meningkatkan kapabilitasnya dalam pencegahan konflik kejahatan kemanusiaan 

sebelum bermanifestasi dalam bentuk intervensi maupun post-conflict building. Ketiga, 

ICISS harus menyadari adanya tanggung jawab penuh untuk membantu negara yang 

tidak memiliki kapabilitas dalam memberikan keamanan pada rakyatnya. 

 

Implementasi R2P di Pantai Gading dan Kongo 

Mengutip dari hasil interview antara United Nations Regional Information Centre for 

Western Europe (UNFIC) dengan Alex Vines mengenai R2P dan penerapannya, Vines 

menyatakan bahwa R2P memiliki dimensi penerapan yang berbeda sesuai dengan 

setting dan latar yang berlaku pada situasi-situasi tertentu. Hal itu dapat dilihat dalam 

studi kasus penerapan R2P di dua negara berbeda yang sedang mengalami konflik 

domestik, yaitu Pantai Gading dan Kongo bagian timur. Penerapan R2P di Pantai 

Gading mengambil bentuk peacekeeping mission oleh PBB yang berusaha untuk 

mengawasi implementasi Linas-Marcoussis Accords di mana terdapat mandat untuk 

menggunakan segala bentuk upaya militer yang memungkinkan guna menjaga 

masyarakat sipil. PBB juga mendapatkan mandat untuk mengawasi pemilihan presiden 

Pantai Gading yang sudah cukup lama tertunda. Kedua mandat tersebut terlahir dari 

adanya keprihatinan langsung dari Sekretaris Jenderal Bidang Pencegahan Genosida 

dan R2P PBB terkait potensi adanya konflik terbuka. Lantas menurut Vines, alasan 

itulah yang menyebabkan penerapan R2P harus segera dilakukan oleh PBB di Pantai 

Gading. Kemudian organisasi regional seperti Economic Community of West African 

States (ECOWAS) juga dilibatkan untuk berperan aktif dalam upaya merumuskan 

resolusi konflik di wilayah tersebut. 

Sementara itu, pada konflik yang terjadi di daerah Kongo bagian timur, R2P 

memiliki penerapan yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kasus yang ada di 

Pantai Gading. Di Kongo, PBB memiliki mandat untuk terus memberikan dan 

menjamin keamanan masyarakat sipil di daerah Kongo bagian Timur. Bahkan 

MONUSCO atau United Nations Organization Stabilization Mission in the Demoractic 

Republic of Congo semenjak bulan Juli 2012 telah memberikan tekanan yang kuat 

kepada pemerintah Kongo untuk melindungi masyarakat sipil, merencanakan 

pembangunan dan memberikan keamanan khususnya pada HAM dengan menggunakan 

tentara nasional. Secara khusus pada kasus ini Vines berpendapat bahwa untuk 

membentuk sebuah stabilitas dan keamanan negara diperlukan konsep yang lebih dari 
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sekedar instrumen paksaan dan atau militer. Hal itu didorong oleh kebutuhan untuk 

membentuk “jembatan” antara PBB dengan pemerintah Kongo di daerah timur 

mengingat tingginya kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang sudah terjadi 

pada 300.000 masyarakat sipil di wilayah tersebut. 

Melalui pemaparan dua studi kasus penerapan R2P sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, maka dapat kita lihat bahwa implikasi dari penerapan R2P pada 

setiap kasus membutuhkan bantuan baik berupa asistensi di bidang ekonomi maupun 

intervensi militer. Kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan menggunakan pendekatan 

yang berbeda karena PBB harus menyesuaikan dengan konteks atau situasi yang terjadi 

di wilayah masing-masing. 

 

Dimensi Penerapan R2P Berdasarkan Weiss’ Sandwich-Model 

ICISS menekankan cara kerja R2P dengan menggunakan konsep intervensi kedaulatan 

terhadap negara yang membutuhkan bantuan dari dunia internasional. Namun menurut 

Weiss, pencegahan merupakan prioritas penting untuk turut diformulasikan dalam 

mengambil kebijakan terkait peristiwa kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, 

pencegahan menjadi istilah penting pada cara kerja ICISS yang terlahir pada tahun 2000 

saat terdapat usaha untuk mampu membedakan konsep R2P dengan konsep lain seperti 

humanitarian intervention. Hal itu juga didorong oleh adanya inkonsistensi dalam 

tindakan intervensi kemanusiaan yang dilakukan pada tahun 1990 hingga masa 

setelahnya, sehingga banyak aktor di dunia internasional yang menuntut akan adanya 

regulasi baru mengenai batasan intervensi negara dalam membantu dan menjaga korban 

peperangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Weiss membuat model cara kerja 

militer dalam ICISS sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui model di atas, Weiss menggambarkan bahwa formulasi R2P dalam 

ICISS memiliki bentuk yang menyerupai roti lapis di mana variabel intervensi 

militernya diapit oleh variabel pencegahan konflik dan pembangunan pasca perang. 

Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh ICISS maupun negara-negara 

volunteer dalam bentuk pengiriman pasukan militer harus melewati fase pertama yaitu 

conflict prevention. Conflict prevention atau pencegahan konflik merupakan suatu 

prinsip untuk melakukan hal yang dibutuhkan guna mencapai kedamaian dengan cara 

mencegah pecahnya konflik terbuka. Cara ini dapat menghasilkan opini yang baik bagi 

negara-negara dunia ketiga yang sebelumnya cenderung mencurigai R2P yang dinilai 
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sebagai perpanjangan tangan dari negara-negara kuat, khususnya negara P5 (Permanent 

Five)1untuk mengintervensi pemerintahannya.  

Sementara itu, studi kasus yang dapat digunakan untuk menekankan adanya 

inkonsistensi dalam praktik R2P adalah konflik Rohingya di Myanmar dan konflik 

kejahatan kemanusiaan di Palestina. Terdapat banyak keputusan sepihak yang 

dicetuskan oleh Amerika Serikat, salah satunya seperti pengakuan Yerusalem sebagai 

ibu kota Israel. Hal ini memberikan indikasi yang kuat akan adanya sifat “one-sided” 

atau sifat yang masih bias terhadap kepentingan negara-negara P5. Studi kasus tersebut 

juga memberikan indikasi yang kuat bahwa R2P selalu diiringi oleh kepentingan-

kepentingan negara besar di balik bantuan yang diberikan. Kejahatan kemanusiaan 

pada etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar dan kekosongan dari respon dunia 

internasional juga semakin memperkuat argumen bahwa bantuan yang datang dalam 

bentuk R2P selalu dipengaruhi oleh ada tidaknya kepentingan yang hadir dalam kasus 

tersebut. 

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika hak suatu negara untuk 

melakukan bantuan baik dalam dimensi preventif maupun intervensi harus selalu 

mendapatkan persetujuan dari PBB. Hal ini menyebabkan terdapat suatu pola yang 

terlihat bahwa hanya negara-negara dengan sumber daya yang tinggi serta kapabilitas 

yang memadai yang mampu “secara mudah” mendapatkan lampu hijau dari PBB untuk 

masuk ke dalam suatu konflik. Hal ini mengakibatkan pemaknaan R2P yang relatif, 

serta tidak memiliki definisi yang konsisten dan mengikat. Lebih lanjut lagi, Weiss juga 

menambahkan bahwa R2P selalu memiliki tantangan nyata yang selalu konsisten dari 

periode ke periode. Melalui pemaparannya, Weiss juga menjelaskan bahwa konsep R2P 

tidak selalu sejalan dengan agenda atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat berupa 

kewajiban untuk melindungi kemanusiaan. Maka dari itu, ICISS sebagai institusi 

internasional harus tetap berjalan secara normatif baik dari sisi internal (berhubungan 

dengan kedaulatan negara) maupun dari sisi eskternal (intervensi ICISS), serta 

mengatur dengan ketat respon R2P yang bersifat militer. Pembentukan norma R2P pun 

harus selalu dijaga agar selaras dengan prinsip-prinsip PBB dalam 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. 

Dari seluruh pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa R2P menurut 

Weiss memiliki tiga prinsip utama, yaitu: (1) setiap negara harus memegang kewajiban 

mereka untuk melindungi masyarakatnya dari kejahatan kemanusiaan seperti genosida, 

kejahatan perang, dan penghapusan etnis; (2) meluasnya kesadaran komunitas 

internasional atas R2P semakin mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan 

bantuan terhadap negara-negara yang membutuhkan, dan (3) jika sebuah negara tidak 

mampu menjaga masyarakatnya, maka komunitas internasional wajib menyiapkan 

respon yang dibutuhkan secara kolektif dan terukur dengan penentuan waktu dan 

pendekatan yang tepat, serta harus berasosiasi dengan PBB. Lalu ICISS sebagai 

institusi internasional yang mencetuskan R2P juga telah mengalami banyak kemajuan 

dalam pembentukan norma dan regulasi di dunia internasional, meskipun masih ada 

pula beberapa permasalahan terutama mengenai sifat R2P yang inkonsisten. Selain itu, 

juga terdapat kekecewaan ketika banyak masalah global yang berkaitan dengan 

 
1Negara P5 atau Permanent Five adalah anggota tetap di Dewan Keamanan PBB 

sekaligus negara-negara pemenang Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat, Perancis, 

Inggris, Rusia dan China. 
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kejahatan kemanusiaan, akan tetapi ICISS dan negara-negara besar lainnya tidak 

memberikan aksi nyata baik berupa pencegahan konflik maupun bantuan secara riil. 

 

References 

Butler, M. J. (n.d.). International Conflict Management. London & New York: 

Routledge. 

UN. (2019, May 21). Responsibility to Protect -- To case studies with Alex Vines. 

Retrieved from UNFIC: https://www.unric.org/en/responsibility-to-

protect/26982-responsibility-to-protect-two-case-studies-with-alex-vines- 

Weiss, T. G. (2011). Whither R2P. In The Responsibility to Protect: Challenges & 

Opportunities in Light of the Libyan Intervention (pp. 4-11). Leicester. 

 

 

 


	References

