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BAB III 

KONVENSI BOM CLUSTER 

 

Saat ini sudah banyak perjanjian untuk menangani masalah 

kemanusiaan. perjanjian terhadap nilai-nilai kemanusiaan tersebut dapat 

dilihat dengan meningkatnya jumlah perjanjian internasional yang 

bermunculan dan fokus terhadap isu kemanusiaan. Perkembangan dunia yang 

semakin global membuat isu kemanusiaan tidak bisa lagi dianggap sebagai 

masalah dalam negeri masing-masing negara. 

Bom Cluster adalah senjata yang sangat berbahaya karena bom ini 

berisi ratusan bom kecil, Bom Cluster yang gagal meledak bisa menjadi 

ancaman bagi masyarakat sipil. Mengingat dengan bahayanya Bom Cluster 

dunia internasional mengadakan suatu konvensi pelarangan penggunaan Bom 

Cluster dalam peperangan. Hal ini kemudian diwujudkan dengan diadakannya 

Convention on Cluster Munition (CCM). Dalam konvensi tersebut ada 

beberapa negara yang sudah dan belum meratifikasi konvensi Bom Cluster. 

A. Bom Cluster 

Bom Cluster adalah bahan peledak yang bermuatan ratusan bom kecil. 

Bom ini dapat dijatuhkan dari pesawat atau ditembakkan dari darat, serta 

dirancang untuk terburai di udara, sehingga bom-bom kecil tersebut terjatuh di 

wilayah sasaran. Seperti Ranjau darat, jutaan Bom Cluster yang gagal 

meledak dan tersebar di berbagai wilayah konflik bersenjata, merupakan 
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ancaman paling mematikan bagi masyarakat sipil pascaperang karena dapat 

meledak sewaktu-waktu ketika tersentuh oleh orang yang sedang mengerjakan 

lahan atau anak-anak yang sedang bermain. Proses pembersihannya 

membutuhkan waktu yang lama, berbiaya mahal dan sangat berbahaya karena 

dapat membunuh petugas yang membersihkannya. 

Bom Cluster pertama kali digunakan secara operasional oleh Jerman 

dengan jenis Bom Cluster SD-2 atau Sprengbombe Dickwandig 2 kg yang 

biasa disebut Bom Butterfly . Bom tersebut digunakan dalam Perang Dunia II. 

Bom Cluster diproduksi secara independen oleh Amerika Serikat, Rusia dan 

Italia.  

Bom Cluster memiliki beberapa jenis dan jumlah submunisinya. CBU-

59 APAM Rockeye II adalah salah satu jenis Bom Cluster yang sering 

digunakan dalam peperangan. CBU-59 APAM merupakan senjata 

antipersonil, antimaterial dikembangkan pada era 1970an sebagai 

penyempurnaan dari Rockeye. Menggunakan dispenser yang sama dengan 

Rockeye, namun memiliki 717 bomblet yang lebih kecil BLU-77. Juga 

memiliki efek fragmentasi anti-personil dan efek bakar (incendiary) selain 

efek penembusan baja (armor-piercing). Selama perang teluk diperkirakan 

186 bom CBU-59 dijatuhkan. 

Alat perang bagaimanapun merupakan sarana pembunuh manusia, 

namun peperangan dibatasi untuk berhadapan antara kekuatan bersenjata 

dengan kekuatan bersenjata, lebih sempit lagi antara kekuatan militer. 
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Penggunaan Bom Cluster dalam peperangan atau penyerbuan lebih 

mengakibatkan kepada jatuhnya korban pihak sipil.  Hal inilah yang sedang 

dipermasalahkan oleh kalangan internasional akhir-akhir ini.  Namun 

kelangsungan penggunaan Bom Cluster dalam peperangan agaknya akan 

bergantung dari kebijakan negara yang bepengaruh dalam perpolitikan dunia. 

B. Ancaman Bagi Warga Sipil 

Sejak Februari 2005 Bom Cluster ditentang oleh banyak masyarakat 

dan ratusan kelompok, seperti Palang Merah dan Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) karena Bom Cluster selain senjata yang berbahaya dan juga dapat 

mengancam warga sipil seperti Bom Cluster yang telah di jatuhkan dari udara 

ke daratan ketika bom-bom belum meledak, bom tersebut sewaktu-waktu 

akan meledak selama beberapa dekade setelah berakhirnya konflik. 

Sebagai contoh, konflik Israel dan Lebanon pada tahun 2006, 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan sebanyak satu juta bom-

bom yang tidak meledak dapat mencemari ratusan masyarakat sipil di 

Lebanon98% dari 11,044 korban Bom Cluster yang tercatat   oleh Handicap 

International adalah masyarakat sipil. Bom Cluster ditentang oleh berbagai 

kalangan termasuk pihak Palang Merah Internasional, untuk digunakan dalam 

pertempuran, dikarenakan sebagian besar korbannya adalah masyarakat sipil.  

Sejak bulan Februari 2005 handicap International yang didukung oleh 
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berbagai kalangan telah mengajukan petisi agar penggunaan Bom Cluster 

dilarang.
1
 

Bom Cluster sangat mengancam warga sipil, dengan dua alasan; efek 

areanya sangat luas, dan akan meninggalkan banyaknya Bom Cluster yang 

tidak meledak sehingga sangat membahayakan warga sipil. 

Area bahaya yang dapat diakibatkan oleh satu Bom Cluster, atau 

disebut sebagai jejak-kaki/footprint, dapat mencapai dua atau tiga kali 

lapangan sepak bola. Bom ini akan memiliki efek area yang luas, maka 

wilayah sasaran  Bom Cluster pasti akan berakibat pada jatuhnya korban non-

militer. 

Problema serius lainnya adalah efek dari Bom Cluster yang tidak 

meledak (UXO – unexploded ordnance), Bom Cluster yang bentuknya unik 

dan berwarna cerah seperti CBU-87 dapat menarik perhatian anak-anak 

karena dikira mainnan, hal ini dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Di 

Lebanon seperti yang pernah ditayangkan di televisi, terjadi korban anak-anak 

akibat mengira bomlet sebagai mainan. 

Walaupun Bom Cluster telah dirancang agar semua submunisi yang 

dibawanya akan meledak, namun kenyataannya banyak Bom Cluster yang 

tidak meledak (UXO) dan Bom Cluster semacam ini akan lebih berbahaya 

dari ranjau darat. Senjata peluncur roket multi laras (MLRS) buatan Amerika 

                                                           
1
 Mines Action Canada. (2009). BANNING CLUSTER MUNITIONS Government Policy and Practice. 

Canada: Printed and bound in Canada. 
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dengan hulu ledak M26 dan submunisi M77 diperkirakan memiliki tingkat 

rata-rata sub munisi yang tidak meledak (dud-rate)  sebesar 5 persen, namun 

kenyataan dilapangan dud-rate ini mencapai 16 persen. Tingkat dud-rate pada 

masa perang teluk bahkan mencapai 23 persen. Bahkan untuk Bom Cluster 

yang ditembakan dari senjata artileri memiliki dud-rate sebesar 14 persen. 

Bom Cluster bersisikan ratusan sampai ribuan Bom Cluster, walaupun 

titik jatuhnya diperkirakan tepat sasaran, namun akan meninggalkan ribuan 

UXO yang menyebar di areal target pengeboman.  Contohnya, setelah konflik 

Israel-Lebanon, tenaga ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

memperkirakan banyak sekali UXO yang ditinggalkan diwilayah target-target 

pengeboman Israel di Lebanon. 

Pihak militer Amerika Serikat mengklaim bahwa Bom Cluster yang 

dikembangkan dewasa ini memiliki tingkat dud-rate kurang dari satu persen.  

Namun hal ini dapat dikatakan sebagai suatu spekulasi, bukti dari kebenaran 

klaim tersebut baru akan diketahui setelah dioperasikan dan jatuhnya korban 

sipil lagi. Korban Sipil (meninggal) akibat Bom Cluster yang tidak meledak 

1. Di Vietnam, masih jatuh korban sipil akibat Bom Cluster atau obyek lain 

yang ditinggalkan militer Amerika. Diperkirakan lebih dari 300 jiwa per 

tahun. 

2. Paska perang Kosovo bomlet cluster yang tidak meledak mengakibatkan 

banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban meninggal 

dibandingkan korban akibat ranjau darat. 
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3. Di Lebanon diperkirakan 40% bomlet yang dijatuhkan tidak meledak 

sejak pengeboman dengan Bom Cluster oleh Israel pada musim panas 

2006. Selama ofensif ke Lebanon, Israel menembakan tidak kurang dari 

1.800 Bom Cluster, bermuatan lebih dari 1,2 juta bomlet.  Menurut berita, 

pihak Israel telah memberikan peta penjatuhan bom/roket yang berisikan 

bomlet Cluster kepada pihak Perserikatan Bangsa Bangsa (UNIFIL). 
2
 

C. Konvensi Bom Cluster 

Konvensi Bom Cluster atau Convention on Cluster  Munition (CCM) 

adalah perjanjian internasional yang diikuti lebih dari 100 negara di Oslo, 

Terkait dengan kewajiban membersihkan wilayah terkontaminasi Bom Cluster 

dan pelarangan, penggunaan, pembuatan, transfer, dan kepemilikan Bom 

Cluster. International Committee Of the Red Cross (ICRC) mendefinisikan Bom 

Cluster  sebagai : 

“Cluster munitions are weapons consisting of a container that 

opens in the air and scatters large numbers of explosive 

submunitions or “bomblets” over a wide area. Depending on the 

model, the number of submunitions can vary from several dozen 

more tan 600. Cluster munitions can be delivered by aircraft, 

artillery and missiles”.
3
 

 

Dalam Konvensi Bom Cluster Negara-negara sangat prihatin kepada 

warga sipil yang terus menanggung beban konflik bersenjata dan bertekad 

untuk mengakhiri penderitaan korban yang disebabkan oleh konflik bersenjata 

                                                           
2
  

Toscano, A. S. (2016, May). A GUIDE TO CLUSTER MUNITIONS. 

 
3
 http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-text/ , diakses 25 Juli 2017 

http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-text/
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tersebut. Khawatir bahwa sisa-sisa Bom Cluser dapat membunuh atau melukai 

warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menghambat pembangunan 

ekonomi dan sosial dan termasuk hilangnya mata pencaharian. 

Terkait dengan kewajiban membersihkan wilayah terkontaminasi 

layaknya penggunaan ranjau darat, Convention on Cluster Munition (CCM) 

menyebutkan dalam artikel 4 sebagai berikut: 

“Each State Party undertakes to clear and destroy, or ensure the 

clearance and destruction of, cluster munition remnants located in 

cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, 

as follows a) Where cluster munition remnants are located in areas 

under its jurisdiction or control at the date of entry into force of this 

Convention for that State Party, such clearance and destruction shall 

be completed as soon as possible but not later than ten years from that 

date b) Where, after entry into force of this Convention for that State 

Party, cluster munitions have become cluster munition remnants 

located in areas under its jurisdiction or control, such as clearance and 

destruction must be completed as soon as possible but not later than 

ten years after the end of the active hostilities during which such 

cluster munitions became cluster munition remnants”;
4
 

 

Secara jelas konvensi ini mengatur pembersihan lokasi dari bahaya sisa-

sisa Bom Cluster yang tidak meledak. Bahkan secara eksplisit menyebutkan 

jangka waktu aktivitas pembersihan yaitu selama tidak lebih dari sepuluh 

tahun sejak bergabungnya negara dengan konvensi ini. Tidak hanya itu 

konvensi ini juga mengatur tahap-tahap yang harus dilakukan oleh negara 

dalam aktivitas pembersihan ini, yaitu: 

                                                           
4
 http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-text/ , diakses pada 27 Juli 2017 

http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-text/
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a) Survey, assess and record the threat posed by cluster munition 

remnants, making every effort to identify all cluster munition 

contaminated areas under its jurisdiction or control;   

b) Assess and prioritise needs in terms of marking, protection of 

civilians, clearance and destruction, and take steps to mobilise 

resources and develop a national plan to carry out these activities, 

building, where appropriate, upon existing structures, experiences 

and methodologies;   

c) Take all feasible steps to ensure that all cluster munition 

contaminated areas under its jurisdiction or control are perimeter-

marked, monitored and protected by fencing or other means to 

ensure the effective exclusion of civilians. Warning signs based on 

methods of marking readily recognisable by the affected community 

should be utilised in the marking of suspected hazardous areas. 

Signs and other hazardous area boundary markers should, as far as 

possible, be visible, legible, durable and resistant to environmental 

effects and should clearly identify which side of the marked 

boundary is considered to be within the cluster munition 

contaminated areas and which side is considered to be safe; 

d) Clear and destroy all cluster munition remnants located in areas 

under its jurisdiction or control; and   

e) Conduct risk reduction education to ensure awareness among 

civilians living in oraround cluster munition contaminated areas of 

the risks posed by such remnants.  
5
 

 

Tiga poin pertama memperlihatkan perlunya penanganan langsung  

terhadap area yang dijadikan objek pembersihan. Sedangkan poin terakhir  

mencatat perlunya edukasi terhadap masyarakat sipil yang tinggal di sekitar  

wilayah yang terkontaminasi. Setidaknya, kemampuan ini akan memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif di dalam masyarakat. Artinya, ketika 

                                                           
5
 https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0961.pdf, diakses pada 27 Juli 2017 

 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0961.pdf
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masyarakat menemukan sisa-sisa bom yang tidak meledak, maka ada 

penanganan yang tepat agar jatuhnya korban bisa dihindari.  

Ada beberapa negara yang meratifikasi dan tidak meratifikasi 

Convention on Cluster Munitions (CCM). Convention on Cluster Munitions 

(CCM) sejauh ini sudah ditandatangani oleh 100 negara tapi baru diratifikasi 

oleh 98 negara, di antaranya Afghanistan, Australia, Inggris, Irak, Jerman, 

Kanada, dan lain-lain. Sisanya terdapat 20 negara yang sudah menandatangani 

konvensi, tetapi belum meratifikasi konvensi tersebut seperti negara Angola, 

Indonesia, Madagascar, Filipina, Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda dan lain-

lain. Produsen terpenting munisi curah seperti Amerika Serikat, Rusia dan 

China hingga saat ini belum menandatangani konvensi itu. Arab Saudi dan 

Israel yang merupakan pengguna bom cluster juga menolak kesepakatan 

tersebut. 

D. Negara-negara Yang Pernah Menggunakan Bom Cluster 

Bom Cluster memiliki efek yang luas dan bom-bom yang masih aktif 

dan belum meledak dapat meledak disaat yang tidak terduga. Banyak korban 

sipil dan juga dari anak-anak yang menjadi korban sebab mereka tidak 

mengetahui jika bom tersebut masih aktif walaupun sudah bertahun-tahun.  

Bom Cluster yang berisi ratusan bom dan saat dilepas dalam 

tembakan, bahkan tingkat kegagalan kecil dapat menyebabkan setiap serangan 

untuk meninggalkan ratusan atau ribuan bom yang tersebar secara acak di 

seluruh wilayah serangan. Misalnya pada konflik Israel-Lebanon, pakar 
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Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah memperkirakan bahwa sebanyak 

satu juta bom yang tidak meledak dapat membahayakan penduduk setempat 

yaitu di Lebanon. Bom-bom yang tidak meledak tersebut bukan hanya dapat 

melukai dan membunuh masyarakat sipil di wilayah tersebut tetapi juga dapat 

berdampak buruk bagi lahan pertanian sehingga masyarakat dapat mengalami 

gagal panen yang pada akhirnya membuat masyarakat sipil kesulitan untuk 

mencapai kebutuhan hidup keluarganya.  

 Tahun 1970-an, Amerika Serikat menggunakan sebagian besar Bom 

Cluster di Kamboja, Laos dan Vietnam. Dan belum lama terjadi penggunaan 

Bom Cluster yang digunakan di Afghanistan, Irak, Lebanon, Georgia, 

Kamboja, Libya, Sudan Selatan dan Suriah. Ada negara dan wilayah yang 

terkena dampak dari Bom Cluster dimana 26 negara dan 3 daerah lain 

diyakini terkontaminasi Bom Cluster, juga sekita 20 negara yang angkatan 

bersenjatanya menggunakan Bom Cluster, 34 negara telah menjadi produsen 

dari Bom Cluster dan 91 negara telah menimbun Bom Cluster.
6
  

Tabel. 3.1. Negara-negara yang pernah menggunakan Bom Cluster pada 

peperangan 

Tahun Negara yang Pernah Menggunakan Bom Cluster 

1960 – 1970 Pada perang Vietnam, Amerika Seikat menggunakan Bom 

                                                           
6
  

Toscano, A. S. (2016, May). A GUIDE TO CLUSTER MUNITIONS. 
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Cluster. Sekitar 11.000 orang tewas atau terluka, lebih dari 

30 persen adalah anak-anak 

1971 – 1975 Pada perang Suriah, Israel menggunakan Bom Cluster 

yang dijatuhkan dari udara terhadap NSAG pada kamp 

pelatihan di dekat Damaskus 

1975 – 1988 Pada perang Sahara Barart, Pasukan Maroko 

menggunakan Bom Cluster melawan NSAG. 

1978 Pada perang Lebanon, Israel menggunakan Bom Cluster di 

wilayah Lebanon selatan. 

1979 – 1989 Pasukan Soviet menggunakan Bom Cluster dalam 

melawan NSAG Afghanistan.  

1991 Pada perang Irak ,AS dan sekutunya (Perancis, Arab 

Saudi, Inggris ) menjatuhkan 61.000 Bom Cluster berisi 

sekitar 20 juta peledak. 

1992 – 1995 Pada perang Bosnia & Herzegovina, Pasukan Yugoslavia 

dan NSAG menggunakan Bom Cluster pesawat NATO 

menjatuhkan dua bom CBU - 87. 

1994 – 1996 Perang Chechnya, Pasukan Rusia menggunakan Bom 

Cluster melawan NSAG. 
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1995 Perang Kroasia, Pada tanggal 2-3 Mei 1995, NSAG 

menggunakan Orkan M - 87 dengan peluncur roket untuk 

menyerang warga sipil di Zagreb. 

1996 – 1999 Pasukan pemerintah Sudan menggunakan Bom Cluster 

yang dijatuhkan di Sudan selatan. 

1998 Angkatan Udara Kolombia menggunakan Bom Cluster di 

Santodomingo, sebuah desa di Arauca. Pada tahun 2009. 

1998 Ethiopia menyerang bandara Asmara dan Eritrea 

menyerang bandara Mekele. Ethiopia juga menyerang 

dengan menggunakan BL - 755 bom di provinsi Gash - 

Barka Eritrea Barat. 

1998 – 1999 Pasukan Yugoslavia meluncurkan serangan roket lintas 

perbatasan dan pasukan NATO melakukan enam serangan 

udara dengan menggunakan Bom Cluster. 

1999 Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda menjatuhkan 1.765 

Bom Cluster, yang berisi 295.000 bom. 

2001 – 2002 Amerika Serikat menembakkan 1.228 bom curah yang 

berisi 248.056 bom. 

2003 – 2006 Amerika Serikat dan Inggris menggunakan hampir 13.000 
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Bom Cluster. 

2006 Hizbullah menggunakan Bom Cluster yang lebih dari 100 

pada pasukan Israel. 

2008 Pada perang Ossetia Selatan, Georgia dan Rusia keduanya 

dituduh menggunakan Bom Cluster tahun 2008 . 

2011 Pada perang Libya, pasukan Kolonel Gaddafi telah 

menggunakan Bom Cluster. 

2012 Pasukan Uni Soviet menggunakan bom PTAB-2.5M untuk 

target sipil di Mare pada bulan Desember 2012 oleh 

pemerintah Suriah. 

2014 Pasukan pemerintah Ukraina menggunakan Bom Cluster 

di kota Donetsk pada awal Oktober 2014. 

2015 Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi terhadap milisi 

Houthi di Yaman 

Sumber : berbagai sumber 
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E. Negara-negara Yang Sudah Meratifikasi dan Belum Meratifikasi 

Konvensi Bom Cluster 

Dalam Konvensi Bom Cluster atau Convention on Cluster  Munition 

(CCM) negara-negara sepakat untuk membersihkan wilayah yang 

terkontaminasi Bom Cluster dan pelarangan, penggunaan, pembuatan, 

transfer, dan kepemilikan Bom Cluster. Dalam konvensi tersebut yang 

diadakan di Oslo, Norwegia pada tanggal 03 Desember 2008, sejauh ini sudah 

ditandatangani oleh 118 negara tapi baru diratifikasi oleh 98 negara. Berikut 

negara-negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi konvensi Bom 

Cluster.
7
 

Salah satu negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi konvensi 

Bom Cluster yaitu Afghanistan, Australia, Inggris, Irak dan Jerman. Negara-

negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi konvensi Bom Cluster 

akan dijelaskan pada lampiran 2. 

Selain ada negara-negara yang sudah menandatangani dan sudah 

meratifikasi konvensi Bom Cluster, Ada juga negara yang telah 

menandatangani, namun tidak meratifikasi konvensi Bom Cluster. Berikut 17 

negara yang telah menandatangani namun tidak meratifikasi. 

 

                                                           
7
  

Mines Action Canada. (2009). BANNING CLUSTER MUNITIONS Government Policy and Practice. 

Canada: Printed and bound in Canada. 
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Table 3.2 Negara yang telah menandatangani namun tidak 

meratifikasi konvensi Bom Cluster 

 

Negara Sudah Menandatangani 

Angola  3 Desember 2008 

Republik Afrika Tengah 3 Desember 2008 

Siprus  23 September 2009 

Republik Demokrasi Kongo  18 Maret 2009 

Djibouti 30 Juli 2010 

Gambia 3 Desember 2008 

Haiti  28 Oktober 2009 

Indonesia  3 Desember 2008 

Jamaika  12 Juni 2009 

Kenya  3 Desember 2008 

Liberia  3 Desember 2008 

Namibia 3 Desember 2008 

Nigeria 12 Juni 2009 
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Filipina 3 Desember 2008 

Sao Tome dan Principe 3 Desember 2008 

Tanzania 3 Desember 2008 

Uganda 3 Desember 2008 

Sumber: berbagai sumber 

 


