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Abstrak 

Tulisan ini hendak membahas seluk beluk filsafat perang, terutama dalam konteks abad 21, 

dimana dunia menjadi bersifat multipolar, dan mayoritas perang tidak lagi dilaksanakan di 

medan terbuka. Filsafat perang hendak membahas definisi, sebab serta hubungan antar manusia 

dengan perang. Metode yang digunakan adalah analisis teks-teks filsafat yang terkait dengan 

pemahaman tentang perang. Dalam arti ini, perang adalah hasil dari keputusan bebas manusia 

yang dipengaruhi beberapa faktor kunci, yakni unsur biologis, budaya dan alasan rasional. 

Dengan memahami ketiga unsur tersebut, dan mengelolanya melalui jalan-jalan damai, maka 

perang, dalam segala bentuknya, bisa dihindari. Dalam hal ini, teori perang yang adil bisa 

memberikan sumbangan yang amat besar.  

 

Kata-kata kunci: Perang, Filsafat Perang, Teori Perang yang Adil, Dunia Multipolar.  

 

Abstract 

This article describes the essence of the philosophy of war in 21st century. In this century, the 

world is a multipolar world, and the wars are not happened in open battlefields anymore. The 

philosophy of war discusses the various definitions of war, the causes of war and the relation 

between human and war. In this context, war is a result of human decisions based on three 

factors, namely biological, cultural and rational factor. These factors need to be organized in 

peaceful way to avoid the possibility of war. The just war theory, as developed by many war 

philosopher, can contribute greatly in the peacebuilding process.  

 

Key Words: War, Philosophy of War, Just War Theory, Multipolar World.  
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 Perang adalah sejarah gelap manusia. Jutaan orang terbunuh di dalam perang di 

berbagai rentang sejarah. Harta benda yang dibangun sebagai ekspresi kebudayaan pun luluh 

lantak di hadapan perang. Di abad 20, dunia menyaksikan dua perang dunia yang melibatkan 

seluruh belahan dunia. Beragam cara tentu perlu diupayakan, supaya tidak lagi terjadi perang 

di abad 21 ini, maupun di abad-abad berikutnya.  

 Di abad 21, banyak perang mengambil bentuk terbatas. Perang terjadi tidak lagi antar 

negara di medan perang, tetapi terjadi di balik layar dengan aktor yang terbatas, misalnya 

perang intelijen, perang cyber dan perang dagang. Korbannya mungkin tak langsung tampak 

di depan mata, tetapi lebih bersifat struktural. Perang dagang, misalnya, menggoyang stabilitas 

ekonomi internasional yang berdampak pada kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan berbagai 

masalah sosial lainnya. Ini tentu mendorong lahirnya kelompok-kelompok radikal yang ingin 

memperjuangkan nilai-nilai hidup mereka dengan cara-cara kekerasan, termasuk diskriminasi 

dan intoleransi.   

 Tulisan ini ingin menjawab satu pertanyaan kecil yang teramat penting, yakni bisakah 

perang dihindari? Untuk itu, pada awalnya, tulisan ini akan membahas beberapa contoh perang 

besar yang terjadi di abad 21. Kemudian, tulisan ini masuk ke dalam pembahasan filsafat 

perang, termasuk definisi perang, unsur-unsur penyebabnya serta hubungan manusia dengan 

perang. Tulisan ini diakhiri dengan beberapa butir refleksi, sekaligus kesimpulan. Sebagai 

acuan, tulisan ini mengacu pada penelitian yang telah dibuat oleh Alexander Moseley, Julian 

Lindley-French, Yves Boyer serta penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh 

penulis.  

 

1.Perang di Abad 21 

 Abad 21 memang diawali dengan harapan. Di dalam bukunya, Francis Fukuyama 

bahkan meramalkan berakhirnya sejarah. (Fukuyama 1992) Sistem kapitalisme dan demokrasi 

liberal akan menjadi akhir dari sejarah. Perang akan berakhir, dan masyarakat dunia akan hidup 

dalam kemakmuran dan keadilan. Harapan itu sayangnya dipatahkan oleh berbagai peristiwa. 

11 September 2001 menjadi hari pemicu tegangan di seluruh dunia. Perang terhadap terorisme 

pun dimulai, seringkali tanpa perencanaan yang matang. (Britannica n.d.)  
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Gambar 1. 

Beberapa Peta Konflik di 2015 

( (Escopola de Cultura de Pau 2018) 

 

 

 

 Di berbagai belahan dunia, tindak terorisme, perang saudara dan konflik antar etnis 

justru semakin sering terjadi. (Reza A.A Wattimena, Bustanul Arifin 2018) Memang harus 

diakui, perang antar negara, seperti yang banyak terjadi di abad-abad sebelumnya, sedikit 

sekali terjadi. Namun, perang antar badan inteligen (perang urat saraf), perang siber dan perang 

dagang antar negara justru terjadi setiap saat di balik layar. Beberapa konflik terbuka memakan 

korban amat besar di awal abad 21 ini. Beberapa patut menjadi perhatian.1  

 

 

 

 

                                                 
1 Tentang ini mengacu pada (Britannica n.d.) 
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Gambar 2. 

Daftar Perang Besar di Abad 21 

 

 

 Perang paling dasyat di abad 21 adalah perang Kongo yang terjadi pada 1998-2003. 

Perang ini dimulai pada bulan Mei 1997. Pada waktu itu, Laurent Kabila, pemimpin 

pemberontakan, membunuh Mobutu Sese Seko, pemimpin Zaire pada waktu itu. Seketika itu 

juga, Zaire diubah namanya menjadi Republik Demokratik Kongo. Walaupun begitu, perang 

saudara tak langsung berakhir. Negara-negara sekitar, yakni Angola, Chad, Sudan, Namibia 

dan Zimbabwe pun turut terlibat di dalam perang saudara di Kongo. Mereka mendukung Kabila 

sebagai pemimpin Kongo.  

Sementara, di sisi lain, Burundi, Uganda dan Rwanda justru ingin menghancurkan 

Kabila. Perang Kongo ini dapat juga disebut sebagai perang dunia versi Afrika. Lebih dari tiga 
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juta orang menjadi korban. Mayoritas adalah rakyat sipil. Berbagai bentuk kejahatan perang 

pun terjadi, mulai dari pemerkosaan sampai dengan pembunuhan massal terhadap rakyat sipil. 

Banyak juga korban di beragam kamp pengungsian, baik karena penyakit maupun karena 

kurang gizi.   

 

 

Gambar 3. 

Perang Saudara dan Konflik Internal 1946 sampai 2012 

(Economist 2018) 
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Selain perang Kongo, perang di Suriah juga menjadi salah satu konflik terbesar dan 

terlama di awal abad 21 ini. Perang ini dipicu oleh gelombang revolusi di negara-negara Afrika 

Utara dan Timur Tengah, yakni di Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman. Peristiwa ini dikenal juga 

sebagai musim semi di Arab. Namun, kejadiannya berbeda di Suriah. Presiden Bashar al-Assad 

menolak untuk tunduk kepada kaum pemberontak. Ia justru mencap kaum pemberontak 

tersebut sebagai kaum teroris yang menggunakan agama untuk merebut kekuasaan politik.   

Perang saudara pun tak terhindarkan. Negara-negara tetangga, seperti Libanon dan 

Yordania, juga terkena dampak dari konflik yang terjadi. Jutaan orang menjadi pengungsi. 

Sekitar 470.000 orang menjadi korban dari konflik. Perang saudara di Suriah ini ikut 

melahirkan Negara Islam Irak dan Suriah yang kini diduga menjadi dalang dari banyak aksi 

teroris di dunia. Beberapa negara pun ikut terlibat di dalam konflik, seperti Amerika Serikat 

dan sekutunya, dan juga Rusia. Di dalam beberapa kesempatan, senjata kimia pemusnah massal 

juga digunakan di dalam konflik. Sampai 2015, jumlah harapan hidup warga Suriah merosot 

tajam dari 70 tahun sampai dengan 55 tahun.  
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Gambar 4. 

Konflik Bersenjata di 2015 

(Escopola de Cultura de Pau 2018) 

 

 

Timur Tengah memang terus bergejolak di awal abad 21 ini. Perang Irak dan 

Afganistan juga belum selesai di tahun 2018. Beberapa minggu setelah serangan terhadap 

Amerika Serikat pada 11 September 2001, perang Afganistan pun dimulai. AS menyerang 

Taliban, kelompok Islam ultra konservatif, yang menguasai Afganistan. Taliban memberikan 

perlindungan terhadap al-Qaeda yang dituduh menjadi otak dari serangan terhadap AS pada 

2001. Pada Desember 2001, Taliban sudah dikalahkan oleh tentara AS dan sekutunya. Namun, 

mereka berhasil mengumpulkan kekuatan, terutama dengan bantuan dari Taliban di Pakistan, 
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lalu melakukan perlawanan gerilya. Korban perang pun terus bertambah sampai dengan 65.000 

orang.   

Perang Afganistan tidak bisa dipisahkan dari Perang Irak. Serangan September 2001 

dijadikan alasan bagi Presiden George W. Bush untuk menyerang Irak, dan menumbangkan 

pemimpin mereka, yakni Presiden Saddam Husein. Tentu saja, tidak ada kaitan langsung antara 

Husein dengan Taliban dan penyerangan terhadap Amerika Serikat pada 2001. Untuk itu, AS 

membuat alasan, bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, dan ini dijadikan alasan untuk 

menyerang Irak. Alasan ini nantinya terbukti tidak benar. Pada Agustus 2010, AS menarik 

tentaranya. Pada saat itu, sekitar 4700 pasukan AS dan sekutunya telah menjadi korban. 

Sementara, lebih dari 85.000 orang rakyat sipil Irak terbunuh.  

Jatuhnya Saddam di Irak membuat Irak jatuh ke tangan kelompok Islam radikal. Ini 

juga memicu lahirnya Negara Islam Irak dan Suriah. Mulai dari 2013 sampai 2016, lebih dari 

50.000 rakyat sipil Irak menjadi korban dari konflik antara kelompok teroris ini dengan 

pemerintah Irak. Selain Irak, konflik juga masih terus terjadi di Afrika tengah antara 

pemerintah Nigeria dan kelompok Boko Haram. Ukraina juga masih menjadi sumber tegangan 

politik dan militer di Eropa. Pada 2018, perang tarif antara Amerika Serikat, Uni Eropa dan 

Cina menciptakan tegangan ekonomi di tingkat internasional. Beragam konflik dan tegangan 

ini berujung pada pertanyaan, bisakah perang ini dihindari di abad 21 ini, terutama ketika 

kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal amatlah besar?      

 

2. Filsafat Perang  

 Sebuah refleksi filosofis atas perang berakar pada empat pertanyaan. Apa itu perang? 

Apa yang menjadi penyebab dari perang? Apa hubungan antara manusia dengan perang? Dan 

dapatkah perang mendapatkan pendasaran yang masuk akal? (Moseley n.d.) Untuk bisa 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, haruslah dipahami terlebih dahulu pihak-pihak yang 

terlibat di dalam perang. Ada yang membatasi perang sebagai konflik antar negara. Namun, 

jika ditelaah lebih dalam, banyak juga terjadi perang yang tidak hanya terjadi antar negara, 

melainkan antara aliran pemikiran, atau ideologi.2  

 

 

 

                                                 
2 Tentang ini mengacu pada (Moseley n.d.) 
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Gambar 5. 

Bagan Filsafat Perang 

 

 

 

 

 Salah satu diskusi paling ramai di dalam dunia filsafat adalah antara paham kebebasan 

dan determinisme. Paham kebebasan melihat manusia sebagai mahluk yang mampu memilih, 

walaupun banyak tekanan yang menghimpitnya. Sementara, paham determinisme berpendapat, 

bahwa kebebasan adalah ilusi. Kenyataannya adalah bahwa manusia selalu ditentukan oleh 

unsur-unsur yang ada di sekitarnya, baik itu politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Diskusi 

ini juga mempengaruhi berbagai pandangan tentang perang. Di satu pihak, ada pemikir yang 

melihat perang sebagai akibat dari tindakan bebas manusia yang berpijak pada alasan-alasan 
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tertentu, seperti alasan politik ataupun demi pelestarian diri. Di lain pihak, sebagian pemikir 

melihat perang sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari. Ia merupakan bagian dari sejarah yang 

terus berulang. (Precht 2015)  

 Di dalam beragam diskusi tentang perang, satu pertanyaan terus menghantui, yakni 

apakah perang bisa dibenarkan secara moral? Salah satu teori besar tentang ini adalah teori 

tentang perang yang adil. Dalam arti ini, pertimbangan moral amat penting, sebelum sebuah 

perang dimulai. Pertimbangan ini mencakup kemungkinan korban jiwa, tujuan, strategi dan 

penggunaan senjata di dalam perang itu sendiri. Sebelum masuk lebih dalam ke tema ini, ada 

baiknya dilakukan penjelasan tentang arti dari perang. Ada banyak definisi tentang perang. 

Analisisnya mencakup teori politik sampai dengan kajian militer. Filsafat, sebagai ibu dari 

semua ilmu, tentu memainkan peranan yang penting disini.   

 

Gambar 6. 

Dua Pemahaman tentang Perang 

 

 

 

 Di dalam filsafat klasik Eropa, Cicero, pemikir Stoa dari Romawi kuno, memahami 

perang sebagai upaya memperebutkan sesuatu dengan menggunakan kekuatan. (Moseley n.d.) 

Pemahaman yang sama dirumuskan oleh Hugo Grotius, yakni perang sebagai keadaan 

ketegangan antara pihak-pihak yang hendak memperebutkan sesuatu. Thomas Hobbes, pemikir 
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Renaisans asal Inggris, melihat perang tidak hanya sebagai keadaan pertempuran, tetapi juga 

sebuah sikap politis. Dalam konteks ini, perang fisik mungkin tidak terjadi, namun rasa 

permusuhan sudah terasa di udara. Pemikir pencerahan asal Prancis, Denis Diderot, memahami 

perang sebagai penyakit paling buruk di dalam tubuh politik. Di dalam filsafat, konsep tentang 

perang biasanya diturunkan dari posisi filosofis filsuf tertentu di dalam menanggapi keadaan 

jamannya.   

 Di abad 19 dan 20, dunia melihat terbentuknya negara di berbagai belahan dunia. Ini 

bisa dibilang sebagai masa kejayaan negara-bangsa. Para pemikir di jaman ini pun melihat 

perang sebagai benturan antar negara. Ini jelas mencerminkan semangat jaman di masa itu yang 

amat menekankan arti penting dari negara itu sendiri. Dalam arti ini, perang lalu dipahami 

sebagai keadaan konflik antar negara yang dideklarasikan secara resmi dan penuh kebencian. 

Perang adalah sebuah “pernyataan” resmi sebuah negara. Pendapat serupa dikatakan oleh 

Rousseau di dalam bukunya The Social Contract. (Wattimena, Melampaui Negara Hukum 

Klasik 2007) Dari sudut pandang ini, perang adalah keadaan yang memiliki akhir dan awal 

yang jelas. Perang juga memiliki pelaku yang jelas, yakni militer masing-masing negara. Inilah 

yang disebut sebagai teori rasional tentang perang (rational theory of war).   

 Tentu saja, ada beragam teori tentang perang. Teori rasional tentang perang hanya salah 

satunya yang berkembang di abad 20. Pandangan lebih tua melihat perang sebagai keadaan 

alamiah dari alam semesta itu sendiri. Pandangan ini berkembang dari filsafat Herakleitos, 

seorang pemikir Pra-Sokratik di masa Yunani Kuno. (Precht 2015) Baginya, perang adalah 

pencipta dari segalanya. Tatanan sosial dan kehidupan sebagai keseluruhan bisa terjadi, karena 

alam semesta mengalami konflik terus menerus di dalam dirinya sendiri. Pandangan ini kiranya 

juga mempengaruhi pemikiran Hegel di abad Pencerahan Eropa. Di dalam filsafat politiknya, 

Hegel menegaskan kehadiran negara bisa mungkin, karena adanya perang dengan kelompok 

lain. Negara adalah entitas yang memisahkan dan menyatukan sekelompok orang melalui 

proses perang. Dalam arti ini, perang tidak hanya terjadi di antara negara, tetapi menjadi 

hubungan dasar antar manusia.  

 Dari sudut pandang ini, perang bisa dipahami sebagai tegangan antara dua atau lebih 

mahluk hidup. Ia adalah konflik antara dua kekuatan yang saling bertentangan. Pandangan ini 

tentu berusaha melampaui teori rasional tentang perang yang hanya menyempitkan perang 

sebagai konflik antar negara. Konflik antar kelompok yang memiliki pandangan berbeda, 

seperti agama dan ideologi, juga bisa dilihat sebagai perang. (Moseley n.d.) Dalam arti ini, 

ketegangan yang muncul di dalam persaingan dagang juga bisa dilihat sebagai sebentuk perang 
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(trade war). Inilah kiranya yang terjadi antara Amerika Serikat, Cina dan Uni Eropa di 

pertengahan 2018. (BBC News n.d.) Paham yang berbeda mengakibatkan benturan di bidang 

politik dan ekonomi, walaupun tidak ada pertempuran senjata langsung di antara mereka. Dari 

sudut pandang Herakleitos dan Hegel, tegangan semacam ini menghasilkan perubahan dan 

bentuk tatanan yang baru nantinya.  

 Di dalam bahasa Inggris, kata untuk perang adalah war. Akarnya adalah werran yang 

berarti tindakan untuk membuat orang lain bingung, atau terpana. Tentu saja, sesuai dengan 

arti kata ini, perang jelas membuat orang bingung. Di dalam bahasa latin, akar kata perang 

adalah bellum yang berarti pertarungan, atau duel. Di dalam bahasa Yunani kuno, akar kata 

perang adalah polemos, yakni tegangan agresif. Dari ketiga kata ini, nuansa tegangan, 

kebingungan, perpecahan kekerasan dan konflik langsung terasa. Maka dari itu, perang tidak 

bisa hanya disempitkan pada konflik antar negara, tetapi juga pada konflik di dalam negara, 

pertempuran ideologis, gerilya dan perang dagang. Seringkali, perang tak memiliki pola yang 

jelas, dan bahkan mulai serta berakhir secara tiba-tiba. (Moseley n.d.)  

 

Gambar 7. 

Akar Kata “Perang” 

 

 

 Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ada dua teori yang menjelaskan akar penyebab 

dari perang, yakni teori tentang kebebasan, dan teori tentang determinisme. Di dalam paham 
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determinisme, manusia tidak memiliki kebebasan. Beragam unsur, sosial maupun biologis, 

mempengaruhi setiap pilihan maupun tindakan manusia. Dari sudut pandang ini, perang pun 

terjadi bukan karena pilihan bebas manusia, tetapi karena tekanan dari keadaan. Bisa juga 

dibilang, perang adalah keharusan semesta, sehingga keseimbangan kembali terjadi. Tentu 

saja, ini bukan berarti, bahwa manusia itu tak berdaya. Dengan nurani dan moralitasnya, 

manusia bisa mengurangi dampak-dampak merusak dari perang, jika memang harus terjadi 

perang. Namun, ia tidak bisa menghentikannya sama sekali.  

 Dari sudut pandang teori kebebasan, perang adalah hasil dari keputusan bebas manusia. 

Maka dari itu, manusia memiliki tanggung jawab penuh terhadapnya. Tentu saja, kenyataannya 

jauh lebih rumit daripada itu. Deklarasi perang, misalnya, dinyatakan oleh presiden, walaupun 

rakyatnya mungkin tak setuju. Sebaliknya juga mungkin. Pemimpin negara didorong keras 

oleh warganya untuk menyatakan perang, walaupun ia merasa, bahwa perang bisa dicegah. 

Ketika mencari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya perang, pembedaan ini tentu 

diperlukan. Di titik ini, ketika pilihan bebas dilihat sebagai penyebab perang, pertanyaan lalu 

muncul, atas dasar apa keputusan untuk berperang ini dibuat? Ada tiga hal yang lalu menjadi 

perhatian, yakni dasar biologis, dasar budaya dan dasar akal budi.  

 

Gambar 8. 

Dasar Perang Sebagai Pilihan Bebas 

 

 

 

 Satu teori menegaskan, bahwa perang adalah hasil dari dorongan biologis manusia. 

Secara alamiah, manusia ingin menempati suatu wilayah tertentu, jika perlu dengan berperang 

dan menaklukan manusia lainnya. Kehausan akan wilayah kekuasaan inilah yang salah satunya 
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menjadi alasan utama terjadi kekerasan dan perang. Pendekatan biologi evolusioner mencoba 

mendekati hal ini secara ilmiah. Walaupun begitu, kecenderungan untuk melakukan kekerasan 

guna memperluas kekuasaan atas suatu wilayah tertentu tidak harus menjadi kenyataan. 

Dengan berkembangnya budaya dan peradaban, kekerasan bisa diredam, dan jalan-jalan 

diplomatik bisa dicapai di dalam penyelesaian konflik. Melalui berbagai perang dan konflik 

yang terjadi, manusia pun mulai belajar untuk membangun tata politik yang didasarkan pada 

perdamaian.  

 Teori kedua melihat budaya sebagai akar dari perang. Mereka mengritik pendekatan 

biologis di dalam memahami konflik dan perang antar manusia. Budaya adalah ciptaan dari 

manusia. Ia sekaligus mempengaruhi hidup manusia. Dengan pengaruh budaya itu, manusia 

lalu memilih untuk berperang. Ada beberapa budaya yang melihat perang dan konflik sebagai 

sesuatu yang luhur. Mereka juga dikenal sebagai bangsa petarung, atau bangsa ksatria. Budaya 

masyarakat itu pun dikelola untuk mengembangkan sekaligus melestarikan budaya petarung 

tersebut. Tentu saja, ada alasan-alasan khusus dari terbentuknya budaya semacam ini. Alasan 

pelestarian diri adalah salah satu alasan yang sering muncul. Lahirnya seni bela diri di Cina, 

Jepang dan terbentuknya bangsa petarung di Sparta, Yunani, persis karena alasan pelestarian 

diri tersebut. Beberapa bangsa lain melihat seni bela diri sebagai alat bertarung adalah ekspresi 

dari spiritualitas maupun agama mereka. (Wattimena, Mencari Ke Dalam: Zen dan Hidup yang 

Meditatif 2018) 

 Pandangan lain dirumuskan oleh para pemikir rasionalis. Mereka yakin, bahwa akal 

budi merupakan unsur utama di dalam tata kelola kehidupan, baik di tingkat pribadi maupun 

sosial. Maka dari itu, keputusan untuk berperang pun, atau menolak berperang, juga merupakan 

keputusan dari akal budi manusia. Para pemikir rasionalis amat berpengaruh di dalam 

pembentukan peradaban modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun 

teknologinya yang begitu cepat. Mereka adalah Immanuel Kant, John Locke dan Rene 

Descartes. Dalam soal politik, pengaruh pemikiran Kant terhadap tata politik modern amatlah 

besar, terutama dalam bukunya Zum ewigen Frieden. (Wattimena, Demokrasi: Dasar Filosofis 

dan Tantangannya 2016) Tata politik kosmopolit juga berkembang dari para pemikir rasionalis 

yang berkembang di abad Pencerahan Eropa ini. (Reza A.A Wattimena, Anak Agung Banyu 

Perwita 2018) 

 Tradisi rasionalisme ini bisa ditarik kembali ke tradisi pemikiran Sokratik, terutama 

yang dikembangkan oleh Plato. (Precht 2015) Di dalam tradisi ini, perang dan konflik terjadi, 

karena manusia gagal menggunakan akal sehatnya. Ia terjebak pada keinginan badani yang 
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bersifat irasional. Akal sehatnya tertutup oleh hasrat dan keinginan yang tak teratur. Kerakusan 

lalu muncul disertai dengan kekerasan. Dari sudut pandang ini, perang adalah tanda dari 

kelemahan manusia untuk mengacu pada akal sehatnya. Supaya lebih seimbang, ketiga faktor 

ini, yakni budaya, biologis dan akal sehat, memang harus menjadi pertimbangan di dalam 

memahami perang dan konflik antar manusia. Jika satu hal saja ditekankan, maka akan terjadi 

penyempitan penjelasan yang menciptakan kesalahpahaman. Dibutuhkan pemahaman yang 

bersifat lintas, multi dan trans keilmuan di dalam konteks ini. (Rumah Filsafat n.d.) 

 Lalu, bagaimana hubungan antara perang dengan hakekat alami manusia? Thomas, 

Hobbes pemikir Inggris, berusaha menjawab pertanyaan ini. Baginya, di dalam keadaan alami, 

manusia adalah mahluk yang selalu ingin berperang satu sama lain. Tanpa adanya kekuatan 

yang menjamin tata politik yang ada, perang akan terus terjadi. Pandangan ini amat 

berpengaruh di dalam terbentuknya filsafat politik modern. John Locke, yang juga dikenal 

sebagai bapak liberalisme, juga melihat adanya pihak-pihak yang akan saling merugikan, jika 

hukum dan negara tidak berfungsi dengan baik. (Wattimena, Melampaui Negara Hukum 

Klasik 2007)  Rousseau, pemikir Perancis, melihat bahwa manusia, di dalam keadaan 

alaminya, adalah mahluk yang damai. Namun, ia tetap melihat pentingnya negara di dalam 

menjamin kebebasan dan perdamaian di dalam hubungan antar manusia. 

 Pandangan lain diungkapkan oleh Immanuel Kant, pemikir Pencerahan Jerman. 

(Wattimena, Filsafat Kritis Immanuel Kant 2010) Akal sehat bisa memandu manusia untuk 

hidup dalam perdamaian. Ini juga berlaku untuk hubungan antar bangsa. (Wattimena, 

Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya 2016) Perdamaian di tingkat global hanya dapat 

dicapai dengan didirikannya federasi bangsa-bangsa untuk perdamaian yang berpijak pada akal 

sehat. Kant sendiri mengakui, bahwa akal budi kerap kali tak cukup untuk menciptakan 

perdamaian di tingkat global. Manusia perlu belajar dari berbagai konflik dan perang yang ia 

alami, supaya ia lalu sadar, bahwa perdamaian haruslah diwujudkan dan dipertahankan melalui 

usaha terus menerus. Proses belajar semacam ini tentunya tak lepas dari kerugian korban jiwa 

dan harta beda akibat perang yang terjadi.  

 Satu catatan kiranya penting dari pendekatan komunitarisme. (Wattimena, Zwischen 

kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung 2016) Dalam hubungannya dengan 

alam dan manusia lain, manusia menciptakan budaya. Namun, budaya juga ikut menciptakan 

manusia. Inilah hubungan dua arah yang bersifat timbal balik. Kemampuan manusia untuk 

berperang ataupun untuk melestarikan perdamaian amat tergantung dari budaya yang 

melingkupinya sejak ia kecil. Ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari keadaan alamiah manusia 
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yang menginginkan pengakuan, dan berjuang untuk mempertahankannya. (Wattimena, 

Zwischen kollektivem Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung 2016) Akal budi juga 

merupakan bagian dari keadaan alamiah manusia yang sekaligus berkembang dalam hubungan 

dengan budaya setempat.  

 Lepas dari unsur yang menyebabkannya, perang seringkali tak terhindarkan di dalam 

hidup manusia. Pertanyaan yang mesti dijawab lalu adalah, apakah perang bisa dibenarkan 

secara moral? Adakah perang yang adil? Salah satu teori penting di dalam filsafat perang 

adalah teori perang yang adil (just war theory). Di satu sisi, ada kaum pasifis yang menolak 

segala bentuk kekerasan maupun perang, apapun alasannya. Teori perang yang adil memang 

berpijak pada pasifisme. Namun, mereka melihat, bahwa ada beberapa jenis perang yang tak 

terhindarkan, terutama perang untuk mempertahankan perdamain, atau untuk menaklukan 

musuh yang mengancam. Untuk yang terakhir ini, banyak diskusi dilakukan, terutama soal 

makna dari kata “mengancam”.  

 Satu prinsip yang penting dipegang disini, bahwa perang hanya boleh memiliki satu 

tujuan, yakni menciptakan perdamaian. Tentu saja, di dalam sejarah, banyak perang terjadi 

bukan demi perdamaian. Perang bisa dilakukan untuk perluasan wilayah, atau untuk 

mempererat rasa kebangsaan di suatu kelompok tertentu. Ini tentu tidak dapat dibenarkan dari 

sudut pandang teori perang yang adil. Pada titik ini, sebuah pertanyaan patut diajukan, perlukah 

moralitas di dalam perang? Jika dilihat secara gamblang, perang adalah soal manusia yang 

saling membunuh satu sama lain. Seringkali, jatuh juga korban yang tak bersalah. Dengan 

berpijak pada fakta ini, moralitas adalah omong kosong di dalam perang. Perang yang bermoral 

adalah sebuah pertentangan pada dirinya sendiri.    
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Gambar 9. 

Prinsip-prinsip Sebelum Berperang 

 

 

 Walaupun begitu, ada beberapa prinsip penting yang dikembangkan oleh teori perang 

yang adil. (Philosophy Now n.d.) Pertama, perang haruslah dilakukan oleh otoritas yang sah, 

misalnya pemerintah yang diterima secara demokratis oleh rakyatnya. Perang tidak boleh 

dilakukan oleh segerombolan orang yang tak memiliki legitimasi apapun. Kedua, perang 

haruslah memiliki tujuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di abad 21, perang dengan tujuan 

penaklukan dan pelebaran wilayah tidak bisa dibenarkan. Ketiga, kekuatan militer yang 

digunakan di dalam perang haruslah digunakan sesuai dengan keadaan, tidak berlebihan 

ataupun kurang. Dan keempat, perang hanya bisa dilakukan, jika semua usaha damai untuk 

mencapai kesepakatan sudah dicoba. Keempat prinsip ini perlu untuk dipertegas, sebelum 

sebuah negara atau kelompok memutuskan untuk berperang dengan negara atau kelompok lain.  

 Ketika perang sudah terjadi, prinsip-prinsip lain pun diperlukan. Pertama, gencetan 

senjata haruslah membuat pembedaan antara sipil dan militer. Kekerasan tidak boleh dilakukan 

kepada rakyat sipil, atau prajurit yang sudah menyerah. Dua, pengrusakan terhadap barang dan 

kekerasan yang dilakukan terhadap militer lawan haruslah bersifat proporsional terhadap 

tujuan kemenangan perang yang ingin dicapai. Pengrusakan dan pembunuhan berlebihan 

hanya akan merugikan semua pihak terkait. Tiga, di dalam perang, setiap orang 
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bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri. Jika menerima perintah yang bertentangan 

dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka seorang prajurit punya hak sekaligus kewajiban untuk 

menolaknya. Dan keempat, semua penggunaan senjata pemusnah massal (nuklir, kimia dan 

biologi) dan taktik yang tak beradab (pemerkosaan) haruslah dicegah.   

 

Gambar 10. 

Prinsip-prinsip di dalam Berperang 

 

 

 

 Satu hal lagi kiranya perlu diperhatikan. Di dalam kenyataan perang, seringkali 

moralitas sulit untuk diterapkan. Dalam konteks ini, ada dua konsep perang, yakni perang total 

dan perang absolut. (Moseley n.d.) Perang absolut adalah upaya untuk melibatkan semua 

sumber daya yang ada untuk memenangkan perang, termasuk tenaga rakyat sipil sebagai 

prajurit di dalam pertempuran. Sementara, perang total berarti melepaskan semua aturan dan 

hukum di dalam pertempuran. Di dalam dua bentuk perang ini, prinsip-prinsip perang yang 

adil menjadi tak berguna. Dua bentuk perang ini biasanya digunakan, ketika kekalahan sudah 

di depan mata. Ia merupakan jalan akhir untuk memperoleh kemenangan yang memperlihatkan 

keputusasaan. Sayangnya, inilah yang justru seringkali terjadi di dalam kenyataan perang.   
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 Memang, perang adalah sesuatu yang tak dapat ditebak. (Yves Boyer 2012) Dampak 

sekaligus sebab dari perang pun juga tak pernah dapat ditebak sepenuhnya. Inilah salah satu 

masalah terbesar di dalam politik internasional. Ada dua unsur yang penting untuk 

diperhatikan. Yang pertama adalah waktu terjadinya perang. Yang kedua adalah bentuk perang 

apa yang akan terjadi. Dua unsur ini hampir tak bisa ditebak, namun amat penting untuk 

memahami perang itu sendiri. Untuk bisa memahami kedua unsur ini dibutuhkan pemahaman 

tentang keadaan dunia sekarang ini di abad 21. Di satu sisi, globalisasi tetap menjadi proses 

global yang terjadi di seluruh dunia. (Wattimena, What are the Fundamental Pillars of 

Contemporary Globalization? July 2018 Volume 42) Di sisi lain, perpecahan tetap terjadi, baik 

antar negara, agama, ras, etnik dan kepentingan politik maupun ekonomi global. Di balik 

keadaan ini terselip pemahaman klasik Hobbes tentang manusia, bahwa ia adalah mahluk yang 

hanya peduli kepentingan dirinya sendiri, dan siap mengorbankan manusia lain, demi mencapai 

kepentingannya. (Rumah Filsafat n.d.) 

 Pandangan ini memang mampu menjelaskan, mengapa manusia berperang satu sama 

lain. Walaupun begitu, perang besar antar negara, seperti yang dialami di awal abad 20 lalu, 

hampir tak mungkin terjadi di abad 21 ini. Terlalu banyak dampak yang mungkin terjadi, 

terutama karena proses globalisasi yang masih dan terus akan terjadi. Ini bukan berarti, bahwa 

negara tidak lagi berperan. Negara tetap berperan besar. Namun, beragam perusahaan maupun 

organisasi internasional juga mengambil peran besar di dalam tata dunia global sekarang ini. 

Di beberapa keadaan, negara bahkan hanya berperan sebagai pelindung perusahaan-

perusahaan multinasional, dan melupakan peran utamanya sebagai pelindung rakyat. (Wibowo 

2001) Di abad 21, keadaan dunia menjadi semakin kompleks. Pemahaman tentang konflik dan 

perang pun menjadi semakin kompleks.  

 Di abad 21 ini, dan seterusnya, perang masih akan terjadi. Walaupun begitu, perang 

yang terjadi tersebut akan bersifat terbatas. Hampir tidak mungkin lagi terjadi perang besar 

antara militer, sebagaimana terjadi di abad 20 lalu. Ini terjadi, karena perang, dalam bentuk 

apapun, akan membawa pengaruh besar bagi keadaan ekonomi dan politik dunia. Proses 

globalisasi, terutama dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berperan 

besar dalam hal ini. Dengan kata lain, taruhannya terlalu besar, jika sebuah negara berani 

mengambil bagian dalam perang frontal antar negara. Faktor lain adalah keadaan dunia yang 

semakin multipolar. Artinya, dunia tidak lagi dikuasai oleh satu atau dua negara berkekuatan 

besar, melainkan beberapa. Uni Eropa, Jepang, Cina, India dan Brazil kini menjadi kekuatan 

ekonomi dunia. Pengaruh mereka pun semakin besar di tata politik global. Amerika Serikat 
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tidak bisa lagi seenaknya membuat berbagai kebijakan yang hanya memenuhi kepentingan 

mereka. (Chomsky 2016)   

 Satu hal yang tak bisa dipungkiri, bahwa perang memakan biaya yang amat sangat 

besar, baik korban jiwa, harta benda maupun uang. Tidak hanya itu, keberadaan militer, dengan 

segala peralatannya, juga memakan biaya besar. Oleh sebab itu dibutuhkan dua hal. Yang 

pertama adalah alasan yang kuat bagi keberadaan militer itu sendiri. Keberadaan militer tidak 

hanya memakan biaya besar, tetapi juga membuat perang seolah menjadi jalan satu-satunya 

bagi setiap permasalahan yang muncul. Yang kedua adalah pengelolaan militer yang lebih 

profesional, terutama dalam hubungan antara militer dan sipil di panggung politik. Disini 

prinsip pemisahan tetap harus dipegang. Militer adalah prajurit profesional. Tugas utama 

mereka adalah berperang dan memenangkan perang, termasuk berbagai bentuk operasi perang 

yang mungkin tertutup dari mata masyarakat luas. Tata politik adalah urusan rakyat sipil. 

Hanya dengan keadaan mental, fisik sekaligus organisasi militer yang bermutu tinggi, 

keberadaan militer, beserta biayanya yang sangat besar, bisa dipertanggungjawabkan.   

 

3. Beberapa Refleksi 

 Ada beberapa butir refleksi yang kiranya penting untuk direnungkan. Pertama, perang 

berbeda dengan konflik biasa. Di dalam perang, ada ketegangan yang dibarengi dengan 

kekerasan teroganisir. Artinya, ada struktur di dalam dua pihak yang saling bertempur. Struktur 

itu mencerminkan hirarki organisasi, visi, misi dan bahkan nilai-nilai tertentu yang saling 

berbenturan. Dengan pemahaman ini, perang bisa dibedakan, misalnya, dengan konflik antar 

pelajar di jalan raya, atau konflik antar pribadi.  
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Gambar 11. 

Refleksi tentang Perang 

 

 

 

 Kedua, di abad 21, setidaknya sampai 2018, perang mengambil bentuk yang berbeda. 

Perang menjadi perang terbatas yang lebih banyak terjadi di dalam sebuah negara, baik dalam 

bentuk perang intelijen, perang drone, perang cyber dan perang proxy. Salah satu sebabnya 

adalah keberadaan dunia yang multipolar, yakni dunia yang memiliki banyak pusat kekuasaan, 

mulai dari negara, organisasi internasional sampai dengan perusahaan internasional. 

Keberadaan senjata pemusnah massal, dan keterkaitan ekonomi dunia yang begitu erat, 

(Wattimena, What are the Fundamental Pillars of Contemporary Globalization? July 2018 

Volume 42) membuat perang besar yang melibatkan banyak negara, sebagaimana yang terjadi 

di abad 20 lalu, menjadi hampir tak mungkin terjadi.   

 Ketiga, walaupun terlihat terlalu ideal, teori perang yang adil memiliki arti penting bagi 

peradaban manusia. Prinsip-prinsip yang dirumuskan, yakni tentang sebelum dan ketika 

berperang, dapat mencegah terjadinya korban jiwa maupun harta benda yang berlebihan. Lebih 

dari itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut justru bisa mencegah terjadinya perang. Ini kiranya 

seperti pepatah Cina kuno, bahwa perang yang terbaik adalah perang yang bisa dihindari. Ini 
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juga berlaku bukan hanya untuk perang frontal antar militer, tetapi juga perang-perang terbatas 

yang banyak terjadi di abad 21 sekarang ini.  

 Keempat, perang adalah hasil dari keputusan manusia. Dasarnya mungkin beragam, 

mulai dari dasar biologis, budaya ataupun karena pertimbangan rasional. Walaupun begitu, 

dengan melihat sejarah perang manusia yang begitu penuh dengan perang yang memakan 

begitu banyak korban jiwa dan harta benda, perang haruslah menjadi pilihan terakhir. Jalan 

diplomasi memang kerap kali panjang dan amat melelahkan. Namun, itu jauh lebih baik dari 

tumpahan darah dan hancurnya harta benda, karena para pemimpin dunia tidak sabar menjalani 

beragam proses diplomasi.  

 Perang juga bisa dihindari, jika unsur-unsur penyebabnya dikendalikan. Dasar-dasar 

perang, yakni biologis, budaya dan dasar rasional, bisa dikendalikan dengan beragam cara. 

Budaya dan agama, beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sebenarnya ada untuk 

tujuan itu. Dalam hal ini, manusia tidak menjadi budak dari dorongan biologis, tekanan budaya 

ataupun akal budinya semata. Jati diri sejatinya sama dengan seluruh alam semesta, yakni 

harmoni dan perdamaian itu sendiri. (Wattimena, Dengarkanlah: Pandangan Hidup Timur, Zen 

dan Jalan Pembebasan 2018) 

 Sayangnya, budaya dan agama tampak gagal menjalankan perannya sekarang ini. Yang 

sebaliknya justru terjadi, yakni budaya dan agama justru menjadi sumber dari konflik dan 

bahkan perang antar kelompok. Dibutuhkan sebuah upaya besar, terutama di Indonesia, untuk 

mengembalikan budaya dan agama ke tempatnya yang semula, yakni sebagai unsur sosial yang 

membangun peradaban dan menciptakan perdamaian. (Wattimena, Zwischen kollektivem 

Gedächtnis, Anerkennung und Versöhnung 2016) Ini kiranya yang masih terus harus menjadi 

perhatian bersama di Indonesia.  

 

4. Kesimpulan  

 Perang merupakan bagian dari sejarah manusia. Dalam konteks ini, perang adalah 

kekerasan terorganisir antara dua pihak, atau lebih. Biasanya, perang dilakukan antar negara. 

Namun, dalam banyak keadaan, perang terjadi antar dua atau lebih kelompok yang berada di 

dalam negara tertentu. Perang didorong oleh banyak alasan. Beragam alasan itu bisa dibagi 

menjadi tiga, yakni dasar biologis, dasar budaya dan dasar rasional dari kehidupan manusia. 

Ketiga hal tersebut tidak bisa lepas dari pertimbangan sekaligus keputusan bebas manusia. 

Maka dari itu, perang bisa dihindari, selama ketiga hal tersebut bisa diatur dengan cara-cara 

yang damai. Dalam hal ini, teori perang yang adil kiranya bisa memberikan beberapa panduan 
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terkait dengan prinsip-prinsip sebelum, maupun ketika berperang. Jika dilihat lebih jeli, 

walaupun mengakibatkan begitu banyak penderitaan dan kerugian korban jiwa maupun harta 

benda, peranglah yang menciptakan tata dunia, sebagaimana kita kenal sekarang ini.  
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