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KATA PENGANTAR

Di dunia modern, perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dan hubungan kekuasaan yang terpolarisasi, dapat memunculkan pertanyaan 
mengenai kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dalam mengatur 
perilaku manusia, terutama dalam situasi perang yang paling dramatis. Namun 
bahkan di era perubahan global dan kemajuan sains ini, gagasan mendasar 
di balik peraturan dan prinsip hukum humaniter internasional (HHI) – 
bahwa bahkan perang pun ada batasnya – bukan pemikiran yang hendak 
kita tentang. Meskipun kita harus menengok ke masa lalu untuk memahami 
pentingnya peraturan dan prinsip tersebut, kita juga harus mempertimbangkan 
masa depan untuk memastikan peraturan dan prinsip HHI akan terus 
memberikan pelindungan terbaik yang dimungkinkan bagi orang-orang yang 
terkena dampak konflik bersenjata. Dengan menggabungkan 150 tahun aksi 
kemanusiaan di lapangan dan mandat universal untuk mengimplementasikan 
dan mengembangkan HHI, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) tetap 
berkomitmen untuk mencapai tujuan ini. Sehubungan dengan komitmen 
lembaga ini, bagaimana penerbitan buku teks ini, Hukum Humaniter Inter-
nasional: Sebuah Pengantar Komprehensif menawarkan respons terhadap 
tantangan kontemporer dalam peperangan? Apa nilai tambah buku ini bagi 
para pembaca dan bagi ICRC?

Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif bertujuan 
untuk mempromosikan dan memperkuat pengetahuan tentang HHI di 
kalangan akademisi, pengadilan, pemanggul senjata, staf LSM kemanusiaan 
dan organi sasi internasional, dan media. Buku ini menyajikan isu kontemporer 
yang terkait dengan HHI dengan cara yang komprehensif dan mudah diakses, 
sejalan dengan pembacaan ICRC terhadap hukum. Berkat format dan gayanya, 
buku ini tidak ditujukan khusus untuk pengacara; ini juga bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan orang yang mendekati HHI untuk pertama kalinya 
dan tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan konflik. Harapan kami 
adalah pemahaman yang lebih baik mengenai cara HHI diimplementasikan 
dan mengatur konflik bersenjata kontemporer dapat membantu meningkatkan 
pelindungan bagi kehidupan dan martabat orang-orang yang terkena dampak 
kekerasan.

Di dunia saat ini, HHI dibantah dan ditentang di banyak tingkatan. Pada 
tingkat faktual, ciri khas konflik bersenjata kontemporer menghadirkan 
tantangan. Fitur-fitur ini meliputi: peningkatan konflik asimetris, keterlibatan 
dari satu atau lebih pasukan bersenjata Negara Pihak ketiga dalam konflik lokal 
melintasi perbatasan nasional, dan proliferasi dan fragmentasi dari pihak-
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pihak bersenjata. Faktor-faktor ini kadang-kadang hadir untuk menantang 
penerapan HHI secara sungguh-sungguh. Terlebih setelah 11 September 2001, 
multiplikasi serangan teror yang dengan sengaja menargetkan warga sipil, serta 
interpretasi HHI yang terlalu permisif atau terlalu membatasi untuk mencapai 
sasaran kebijakan, cenderung melemahkan sasaran dan tujuan HHI. 

Tantangan selanjutnya ada pada meningkatnya kompleksitas interaksi antara 
HHI dan bidang hukum lainnya, seperti hukum hak asasi manusia atau hukum 
pidana internasional, yang kendati memiliki kesamaan, dibuat berdasarkan 
alasan berbeda. Kurangnya kejelasan yang bersumber pada tumpang tindih 
antara bidang-bidang hukum tersebut, yang dikombinasikan dengan interpretasi 
yurisprudensi dan doktrin yang dihasilkan, kadang-kadang digunakan se-
bagai dalih untuk menurunkan tingkat pelindungan hukum selama konflik 
bersenjata. Dalam konteks perang melawan terorisme, misalnya, kita telah 
melihat rujukan yang dibuat kepada HHI untuk menurunkan ambang batas 
penggunaan kekuatan, dan pengesampingan berdasarkan hukum hak asasi 
manusia yang digunakan sebagai argumen untuk menurunkan pelindungan 
yang diberikan kepada tahanan. Konsekuensi lebih lanjut dari perkembangan 
ini adalah meningkatnya kerumitan penafsiran hukum yang memindahkan 
hukum terlalu jauh dari realitas di lapangan.

Secara paralel, teknologi baru telah memasuki medan perang modern sehingga 
menimbulkan pertanyaan baru yang sangat membutuhkan jawaban praktis. 
Meskipun tidak ada keraguan bahwa HHI berlaku untuk senjata baru dan 
lebih umum pada penggunaan teknologi baru dalam peperangan, alat dan 
metode baru menghadirkan permasalahan praktis dan hukum baru. Dunia 
maya berpotensi membuka medan perang yang sama sekali berbeda yang perlu 
dieksplorasi. Ketergantungan pada sistem senjata yang dikendalikan dari jarak 
jauh, seperti pesawat tak berawak (drone), menimbulkan masalah, antara lain 
mengenai lingkup geografis medan perang, kerangka hukum yang berlaku 
dan akuntabilitas. Senjata otomatis, bersama dengan berbagai permasalahan 
hukum di atas, menimbulkan pertanyaan etika tambahan yang patut mendapat 
perhatian. 

Semua tantangan dan isu kontemporer lain dibahas dalam buku teks ini, dalam 
upaya untuk melakukan asesmen menyeluruh dan memberikan jawaban 
atas perkembangan terkini yang melibatkan baik interpretasi fakta maupun 
hukum. Dalam hal itu, Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar 
Komprehensif mem peroleh manfaat besar dari kombinasi pengalaman lapangan 
dan kepakaran hukum Dr. Nils Melzer sebagai mantan utusan dan penasihat 
hukum ICRC. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
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beliau karena telah mengasosiasikan pengalamannya yang kaya dengan 
pengetahuan ahli tentang hukum untuk memberi buku ini cita rasa yang unik, 
dan juga kepada rekan-rekan saya dari ICRC yang sudah bergabung dengan 
sangat antusias dalam perjalanan ini. 

HHI, sebagai cabang hukum, tidak boleh sampai terputus dari realitas di mana 
HHI seharusnya diimplementasikan karena HHI bertujuan “semata-mata” 
untuk membatasi dampak perang; dan kapasitasnya untuk beradaptasi dengan 
keadaan dan tantangan baru tidak boleh diremehkan. 

Saya sungguh berharap agar Hukum Humaniter Internasional: Sebuah 
Pengantar Komprehensif dapat membuat hukum dan perspektif legal dan 
operasional ICRC lebih mudah diakses oleh pembaca, menghadirkan titik awal 
yang bermanfaat untuk menggali secara lebih mendalam mengenai topik-topik 
tertentu, dan memincu tindakan nyata untuk meningkatkan pelindungan kor-
ban konflik bersenjata.

Dr. Helen Durham
Direktur
Kebijakan dan Hukum Internasional
Komite Internasional Palang Merah

KATA PENGANTAR
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PENDAHULUAN

Dari awal sejarah sampai saat ini, momok perang menghadirkan kengerian, 
penderitaan, dan kehancuran yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata 
bagi jutaan orang, baik kombatan maupun warga sipil. Seluruh generasi terluka 
dan trauma oleh kekerasan, kehilangan, perampasan dan pelecehan. Keluarga 
tercabik-cabik dan tercerai-berai, mata pencaharian hancur dan harapan dari 
pria, wanita dan anak-anak hancur berantakan. Meskipun perang mungkin 
telah dibuat ideal dalam kisah-kisah heroik tentang pembebasan, revolusi dan 
penaklukan, tidak seorang pun yang telah benar-benar mengalami realitas 
konflik bersenjata dapat menghindar dari perasaan terkejut, tersiksa, dan 
tidak stabil – karena pada saat perang itu manusiawi, perang juga secara 
inheren tidak manusiawi. Adalah kesengsaraan dan keputusasaan mengerikan 
dari para korban perang yang melahirkan hukum humaniter internasional 
(HHI), bidang hukum yang disusun di medan perang masa lalu dan masa 
sekarang untuk meringankan penderitaan manusia dalam situasi konflik 
bersenjata. Saat ini, Konvensi Jenewa 1949 adalah perjanjian yang paling 
banyak diratifikasi di planet ini, fakta yang tidak hanya berbicara tentang 
relevansi praktis HHI, tetapi juga tentang otoritas universal prinsip-prinsip 
kemanusiaan yang dipromosikannya. 

Buku ini menyajikan pengantar komprehensif tentang HHI. Buku ini 
mem berikan personel militer dan kemanusiaan, pembuat kebijakan dan 
aka demisi pemahaman mendasar tetapi lengkap tentang rasional dan 
karakteristik spesifik HHI, serta tempatnya dan tentang fungsinya dalam 
lanskap hukum internasional kontemporer. Dalam menjawab berbagai isu, 
buku ini tidak memasukkan banyak pembahasan yang terlalu teknis atau 
penelitian yang sarat dengan catatan kaki, dan juga tidak dimaksudkan 
untuk secara sistematis merefleksikan semua pandangan akademis mengenai 
permasalahan ini. Sebaliknya, masing-masing delapan bab-nya berupaya 
untuk menutupi topik tertentu dari perspektif ICRC itu sementara masih 
tetap dapat diakses dalam hal gaya dan kedalaman substansial. Masing-
masing bab dapat dikonsultasikan secara terpisah berdasarkan topik, atau 
dalam kaitannya dengan bab lain. Bab-bab tersebut dapat digunakan untuk 
memperoleh pengetahuan dasar, mendesain kursus, perangkat pelatihan dan 
ceramah individual, atau sekadar referensi cepat berkat bagian “Rangkuman” 
yang meringkas isi pada awal masing-masing bab. 

Sebagai aturan umum, referensi catatan kaki dibatasi untuk mengarahkan 
sumber hukum dan dokumen referensi ICRC terpenting yang dipilih. 
Dari segi sumber hukum, referensi sistematis dibuat tidak hanya untuk 
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hukum perjanjian, tetapi juga dengan studi ICRC tentang HHI kebiasaan. 
Manakala perlu, bagian "Untuk pendalaman" pada akhir setiap bagian atau 
bab mengarahkan pembaca ke sumber bacaan yang lebih terspesialisasi atau 
terperinci, ke perangkat e-learning terkait dan, secara khususnya, ke dokumen 
dan kasus relevan yang dibahas dalam buku referensi ICRC berjudul How 
Does Law Protect in War? Selain itu, "Kotak Teks" tematik yang fokus pada 
hukum dan inisiatif kebijakan tertentu menghubungkan pembahasan 
substantif topik tertentu dengan perkembangan praktis terbaru di bidang 
hukum tersebut. Berkat pendekatan ini, buku ini mencakup materi pokok 
HHI secara komprehensif namun tetap singkat, mudah dan langsung ke 
intinya. 

Dari segi substansi, buku ini hanya melihat secara sepintas perkembangan 
historis HHI dan sebaliknya fokus untuk menguraikan keadaan hukum saat 
ini dan tantangan legal dan praktis yang timbul dari situasi konflik bersenjata 
kontemporer. Setelah dua bab pengantar yang menjabarkan karakteristik 
pokok HHI, keterkaitannya dengan kerangka hukum lainnya (Bab 1) dan 
lingkup keberlakuan temporal, personal dan geografisnya (Bab 2), empat 
bab substantif membahas HHI yang mengatur perilaku permusuhan/perang 
(Bab 3) dan pelindungan kategori utama orang-orang yang terkena dampak 
konflik bersenjata, yakni korban luka dan sakit dan misi medis (Bab 4), 
orang-orang yang dicabut kebebasannya (Bab 5), dan warga sipil di wilayah 
yang dikendalikan oleh musuh (Bab 6). Buku ini diakhiri dengan bab tentang 
implementasi dan penegakan HHI (Bab 7) dan bab lain mengenai peran 
khusus ICRC terkait hal ini (Bab 8). 

Tantangan khusus bagi pengantar HHI adalah menyajikan dan mem ban ding-
kan berbagai rezim hukum yang mengatur konflik bersenjata internasional 
dan non-internasional. Meskipun ada perbedaan legal dan faktual mendasar 
yang harus diperhitungkan, ada juga konvergensi yang semakin substantif 
antara kedua bidang hukum yang tidak dapat diabaikan. Untuk tujuan buku 
ini, dianggap paling baik untuk memulai setiap bab dengan pembahasan 
menyeluruh tentang HHI yang mengatur konflik bersenjata internasional 
dan mengakhirinya dengan bagian pelengkap yang menyoroti isu-isu 
hukum dan kemanusiaan spesifik yang menjadi ciri konflik bersenjata non-
internasional. Sejumlah referensi catatan kaki merujuk pada HHI kebiasaan 
di kedua bagian tersebut mengilustrasikan bagaimana sebagian besar aturan 
substantif terbukti identik pada kedua jenis konflik tersebut. Dibaca secara 
bersama-sama, berbagai bagian dan bab memberikan pemahaman luas 
namun terkonsolidasi tentang HHI karena HHI berlaku untuk realitas konflik 
bersenjata modern.



14 PENDAHULUAN

Terakhir, buku ini ingin menjadi teman sehari-hari yang bermanfaat bagi 
personel militer dan kemanusiaan, pembuat kebijakan, akademisi dan 
mahasiswa di seluruh dunia. Kami berharap, dalam mencapai tujuan am-
bisius ini, buku ini akan membantu untuk meningkatkan pemahaman dan 
implementasi HHI dan, dengan demikian, berkontribusi untuk melindungi 
martabat mereka yang paling terpapar bahaya konflik-demi kepentingan 
kemanusiaan secara keseluruhan.

Dr. Nils Melzer
Human Rights Chair 
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights
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Struktur 
I.  Definisi dan prinsip pokok HHI
II.  Sumber-sumber HHI
III.  HHI dalam tatanan hukum internasional
IV.  Sejarah singkat HHI dan sejumlah tantangan kontemporer

I. DEFINISI DAN PRINSIP POKOK HHI

1. Definisi HHI
HHI adalah seperangkat aturan yang berusaha membatasi dampak 
kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum ini sering pula disebut sebagai 
hukum konflik bersenjata atau hukum perang (jus in bello). Tujuan utama dari 
HHI adalah untuk membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan 
oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk menjamin pelindungan 

Rangkuman 

"	Tujuan HHI adalah melindungi korban konflik bersenjata dan 
mengatur permusuhan berdasarkan keseimbangan antara ke-
pentingan militer dan kemanusiaan.

"	HHI harus dibedakan dengan kerangka hukum yang mungkin 
berlaku secara paralel tetapi yang memiliki maksud dan objek-
tujuan berbeda, seperti Piagam PBB, hukum netralitas, hukum 
hak asasi manusia dan hukum pidana internasional.

"	Pihak-pihak yang berperang harus memenuhi kewajiban ke-
manusiaan mereka dalam segala situasi, terlepas dari seperti 
apa pun perilaku musuh dan sifat atau asal-muasal konflik. 

"	Meskipun saat ini HHI merupakan salah satu cabang hukum 
internasional yang paling banyak dikodifikasikan dan dirati-
fikasi, aturan-aturannya juga dapat berasal dari kebiasaan dan 
prinsip hukum umum.

"	Perkembangan politik, sosial, ekonomi dan teknologi terkini 
menghadirkan tantangan baru bagi pencapaian fundamental 
dan implementasi sejati HHI.
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dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak 
lagi, mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Singkatnya, 
HHI terdiri atas aturan-aturan hukum internasional yang menetapkan 
standar kemanusiaan minimum yang harus dihormati dalam situasi konflik 
bersenjata.

" Mengenai perbedaan antara konsep "perang" dan "konflik bersenjata," 
lihat Bab 2.III.3.

2. Kesetaraan pihak-pihak yang berperang dan tidak adanya timbal 
balik (non-resiprokal)

HHI dirancang secara khusus untuk berlaku dalam situasi konflik bersenjata. 
Oleh karena itu, pihak-pihak yang berperang tidak dapat menjustifikasi 
kegagalan mereka menghormati HHI dengan menggunakan dalih sifat kejam 
dari konflik bersenjata; mereka harus mematuhi kewajiban kemanusiaan 
mereka dalam segala situasi.1 Ini juga berarti bahwa HHI sama-sama mengikat 
semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, terlepas apapun motivasi 
atau sifat atau asal muasal konflik.2 Negara yang menjalankan haknya untuk 
membela diri atau berusaha sesuai dengan haknya untuk memulihkan hukum 
dan ketertiban dalam wilayahnya harus sama hati-hatinya dalam mematuhi 
HHI sebagaimana halnya negara agresor atau kelompok bersenjata non-
Negara yang beralih menggunakan kekuatan, yang mana langkah tersebut 
sejatinya melanggar hukum internasional atau nasional (kesetaraan pihak 
yang berperang [equality of belligerents]). Selain itu, pihak yang berperang 
harus menghormati HHI bahkan jika HHI dilanggar oleh musuh mereka 
(kewajiban kemanusiaan yang tidak bersifat timbal balik atau non-reciprocity 
of humanitarian obligations).3 Tindakan pembalasan dalam perang hanya 
diperbolehkan berdasarkan persyaratan yang sangat ketat dan tidak boleh 
ditujukan terhadap orang atau objek yang berhak mendapat pelindungan 
kemanusiaan. 

" Tentang pembalasan dalam perang, lihat Bab 7.VII.5.

3. Menyeimbangkan kepentingan militer dan kemanusiaan
HHI didasarkan pada keberimbangan antara pertimbangan kepentingan 
militer dan kemanusiaan. Di satu sisi, HHI mengakui bahwa untuk 
mengatasi musuh pada masa perang, barangkali diperlukan secara militer 
untuk menyebabkan kematian, luka dan kerusakan, dan untuk menerapkan 

1 KJ I-IV, Ps. 1 ketentuan yang sama; HHI Kebiasaan, Aturan 139.
2 PT I, Pembukaan, paragraf 5.
3 KJ I-IV, Pasal 1 ketentuan yang sama; HHI Kebiasaan, Aturan 140.
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langkah pengamanan yang lebih berat daripada yang diperbolehkan pada 
masa damai. Di sisi lain, HHI juga menegaskan bahwa kepentingan militer 
tidak memberi carte blanche (kesempatan) kepada pihak yang berperang 
untuk mengobarkan perang yang tidak terbatas.4 Sebaliknya, pertimbangan 
kemanusiaan memberikan batasan-batasan tertentu mengenai alat dan 
metode peperangan, dan mewajibkan mereka yang telah jatuh ke tangan 
musuh agar diperlakukan secara manusiawi setiap saat.5 Keseimbangan antara 
kepentingan militer dan kemanusiaan diungkapkan secara lebih spesifik 
dalam sejumlah prinsip pokok yang diuraikan secara singkat di bawah ini.6

4. Pembedaan
Fondasi HHI adalah prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan didasarkan 
pada pengakuan bahwa "satu-satunya sasaran yang sah yang seyogyanya 
diupayakan untuk dicapai oleh Negara-negara dalam suatu perang adalah 
melemahkan kekuatan militer musuh,"7 sedangkan "penduduk sipil dan 
individu sipil harus mendapatkan pelindungan umum dari kerugian yang 
timbul dari operasi militer."8 Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik bersenjata harus "setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan 
kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer dan dengan demikian 
harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran militer."9

" Mengenai prinsip pembedaan, lihat Bab 3.

5. Tindakan kehati-hatian
Prinsip pembedaan juga menuntut kewajiban untuk menghindari atau, dalam 
keadaan apa pun, meminimalisir kemungkinan kematian, luka dan kerusakan 
insidental atau tidak disengaja terhadap orang-orang dan benda-benda yang 
dilindungi dari serangan langsung. Dengan demikian, HHI mewajibkan agar, 
"dalam pelaksanaan operasi militer, perhatian secara konstan harus diberikan 

4 PT I, Pasal 35(1); Peraturan Den Haag, Pasal 22. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
Françoise Hampson, “Military necessity,” dalam halaman web “Crimes of War”, 2011. 
Tersedia pada: https://web.archive.org/web/20130809183729/http://www.crimesofwar.
org/a-z-guide/military-necessity/ 

5 Lihat Bab 1, II.3, yang membahas “pertimbangan dasar kemanusiaan” sebagai prinsip 
hukum umum. Untuk informasi lebih lanjut, lihat juga Robin Coupland, “Humanity: 
What is it and how does it influence international law?,” IRRC, Vol. 83, No. 844, 
Desember 2001, hlm. 969–990.

6 Lihat juga Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC/Martinus 
Nijhoff, Jenewa/Dordrecht, 1987, paragraf 1389–1397.

7 Deklarasi St. Petersburg, Pembukaan.
8 PT I, Pasal 51(1); HHI Kebiasaan, Aturan 1.
9 PT I, Pasal 48; HHI Kebiasaan, Aturan 1 dan 7.
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untuk melindungi penduduk sipil, warga sipil dan objek sipil."10 Ini berlaku 
baik untuk pihak yang menyerang, yang harus melakukan segala upaya yang 
dapat ditempuh untuk menghindari timbulnya kerugian insidental akibat 
operasi yang dilakukannya (tindakan kehati-hatian dalam penyerangan),11dan 
bagi pihak yang diserang, yang semaksimal mungkin harus mengambil semua 
langkah yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil yang berada 
di bawah kendalinya dari dampak serangan yang dilakukan oleh musuh 
(tindakan kehati-hatian terhadap dampak serangan).12 

" Mengenai prinsip kehati-hatian, lihat Bab 3.III.2-4.

6. Proporsionalitas
Apabila kerugian insidentil terhadap warga sipil atau objek sipil tidak dapat 
dihindari, maka kerugian itu tunduk pada prinsip proporsionalitas. Dengan 
demikian, mereka yang merencanakan atau memutuskan suatu serangan 
harus menahan diri untuk tidak melancarkan, atau harus menangguhkan, 
"serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan kematian warga sipil, luka 
pada warga sipil, kerusakan objek sipil, atau kombinasi daripadanya, yang 
akan berlebihan dalam kaitan dengan keuntungan militer nyata dan langsung 
yang dapat diperkirakan."13

" Mengenai prinsip proporsionalitas, lihat Bab 3.III.1.

7. Penderitaan yang tidak perlu
HHI tidak hanya melindungi warga sipil dari dampak permusuhan, namun 
juga melarang atau membatasi alat dan metode peperangan yang dianggap 
menimbulkan penderitaan yang tidak perlu atau luka yang berlebihan pada 
kombatan. Sejak 1868, Deklarasi St. Petersburg mengakui: 

"Bahwa satu-satunya tujuan yang sah [...] selama perang adalah untuk 
melemahkan kekuatan militer musuh; 

Bahwa untuk maksud ini sudah cukup untuk melumpuhkan orang 
sebanyak-banyaknya; 

Bahwa tujuan ini akan dilampaui batasnya dengan penggunaan 
persenjataan yang secara sia-sia memperburuk penderitaan orang-

10 PT I, Pasal 57(1); HHI Kebiasaan, Aturan 15.
11 Ibid.
12 PT I, Pasal 58; HHI Kebiasaan, Aturan 22.
13 PT I, Pasal 51(5)(b) dan 57(2)(a)(iii) dan (b); HHI Kebiasaan, Aturan 14, 18 dan 19. 
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orang yang sudah tidak berdaya, atau membuat kematian mereka 
menjadi tak terelakkan; 

Bahwa oleh karenanya penggunaan senjata seperti itu akan 
bertentangan dengan hukum kemanusiaan."

Dengan demikian, dalam melakukan perilaku permusuhan, dilarang 
"menggunakan senjata, proyektil dan bahan dan metode berperang yang 
menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu."14 

" Mengenai larangan atas penderitaan yang tidak perlu, lihat Bab 3.V.1. 

8. Perlakuan manusiawi
Salah satu aturan paling mendasar dari HHI adalah bahwa semua orang 
yang telah jatuh ke tangan musuh berhak atas perlakuan manusiawi terlepas 
dari apa pun status dan fungsi atau aktivitas mereka sebelumnya. Dengan 
demikian, Pasal 3 ketentuan yang sama, yang dianggap merefleksikan "ukuran 
minimum" kebiasaan untuk pelindungan yang bersifat mengikat dalam setiap 
konflik bersenjata, menyatakan: "Orang-orang yang tidak mengambil bagian 
aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah 
meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang telah menjadi hors de combat 
karena penyakit, luka, penahanan, atau penyebab lainnya, dalam segala situasi 
diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan merugikan berdasarkan ras, 
warna kulit, agama atau keyakinan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, 
atau kriteria serupa lainnya."15 Meskipun HHI secara tegas memperbolehkan 
pihak-pihak yang terlibat konflik untuk "mengambil langkah pengendalian 
dan keamanan semacam itu sehubungan dengan [orang-orang yang berada 
di bawah kendali mereka] yang mungkin diperlukan sebagai akibat dari 
perang,"16 hak atas perlakuan manusiawi bersifat mutlak dan berlaku tidak 
hanya bagi orang-orang yang dicabut kebebasannya tetapi juga secara umum 
bagi penduduk wilayah yang berada di bawah kendali musuh.

" Mengenai kewajiban perlakuan manusiawi, lihat Bab 4-6. 

14 PT I, Pasal 35(2); Peraturan Den Haag, 23(e); HHI Kebiasaan, Aturan 70. 
15 KJ I-IV, Pasal 3(1) ketentuan yang sama; HHI Kebiasaan, Aturan 87 dan 88.
16 KJ IV, Pasal 27(4).
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Untuk pendalaman (Definisi dan prinsip pokok HHI)17

 Rules of war (in a nutshell), film, ICRC, 2014. Tersedia pada:
  https://www.youtube.com/watch?v=HwpzzAefx9M 
 Modul e-learning ICRC, What is international humanitarian law? Tersedia pada: 

http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M1/index.html 
 Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, 

Nijhoff Law Specials No. 2, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985, 586 
halaman.

II. SUMBER-SUMBER HHI

Sama seperti kumpulan hukum internasional lainnya, HHI dapat ditemukan 
dalam tiga sumber berbeda: perjanjian, kebiasaan, dan prinsip-prinsip 
hukum umum.18 Selain itu, putusan pengadilan (case-law), doktrin dan, pada 
praktiknya, "hukum lunak", memainkan peran yang semakin penting dalam 
interpretasi aturan-aturan individual HHI. 

1. Hukum perjanjian
Saat ini, HHI merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling 
banyak dikodifikasi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sumber HHI yang 
paling relevan adalah perjanjian yang berlaku dalam konflik bersenjata terkait. 
Misalnya, dalam situasi konflik bersenjata internasional, sumber terpenting 
HHI yang berlaku adalah empat Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 
I, dan berbagai perjanjian senjata, seperti Konvensi Senjata Konvensional 
Tertentu 1980 atau Konvensi Bom Curah (Cluster Munitions) 2008. Perjanjian 
HHI yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional kurang 
berkembang secara signifikan, dan sumber yang paling penting adalah Pasal 
3 ketentuan yang sama, dan dalam keadaan tertentu, Protokol Tambahan II.19 
Mengingat bahwa sebagian besar konflik bersenjata kontemporer bersifat 
non-internasional, ada suatu persepsi yang kian berkembang bahwa bidang-
bidang tertentu dari HHI perjanjian yang mengatur situasi-situasi semacam 

17 Semua film, basis data, dokumen dan laporan, bacaan dan studi kasus ICRC dari M. 
Sassòli, A. Bouvier dan A. Quintin, How Does Law Protect in War?, ICRC, Jenewa, 2011, 
dan artikel-artikel dari IRRC, tersedia di situs web ICRC: www.icrc.org 

 Semua tautan yang disebutkan dalam buku ini terakhir diakses pada 28 Januari 2016. 
18 Statuta ICJ, Pasal 38(1).
19 Perjanjian lain yang berlaku antara lain Statuta Roma 1998, Konvensi Den Haag tentang 

Benda Cagar Budaya tahun 1954 dan Protokol Kedua-nya tahun 1999, dan sejumlah per-
janjian senjata khusus, seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu tanggal 10 Oktober 
1980 dan sebagaimana telah diamandemen pada tanggal 21 Desember 2001, Konvensi 
Pelarangan Ranjau Darat Anti-Personel tahun 1997, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan 
Konvensi Bom Curah 2008.
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ini mungkin membutuhkan penguatan, pengembangan, atau klarifikasi lebih 
lanjut. 

" Lihat juga Kotak Teks 9: "Inisiatif Swiss/ICRC tentang penguatan 
implementasi HHI" (Bab 7.III.4.b.).

Keunggulan perjanjian HHI adalah bahwa perjanjian tersebut relatif tidak 
ambigu. Ruang lingkup keberlakuan perjanjian tersebut didefinisikan dalam 
teks itu sendiri, hak dan kewajiban masing-masing pihak dijabarkan dalam 
ketentuan yang dinegosiasikan secara hati-hati, yang dapat dilengkapi dengan 
reservasi [reservations] tertulis atau pemahaman, dan Negara-negara Pihak 
diidentifikasi secara jelas melalui tindakan ratifikasi atau aksesi. Ini tidak 
menghalangi timbulnya permasalahan penafsiran di kemudian hari, terutama 
karena lingkungan politik dan militer yang berubah seiring berjalannya waktu, 
namun memberikan landasan yang dapat diandalkan untuk menentukan hak 
dan kewajiban pihak yang berperang dan untuk terlibat dalam dialog dengan 
mereka mengenai kepatuhan mereka terhadap HHI.

2. Kebiasaan
Meskipun hukum perjanjian adalah sumber HHI yang paling berwujud, 
peraturan dan asasnya sering kali berakar pada kebiasaan, yaitu praktik 
negara secara umum (usus) yang diterima sebagai hukum (opinio juris).20 
Praktik semacam itu telah menyatu ke dalam hukum kebiasaan, yang berdiri 
berdampingan dengan hukum perjanjian namun saling berdiri sendiri. 
Hukum kebiasaan juga tidak serta merta hadir sebelum adanya hukum 
perjanjian; ia bisa berkembang setelah disepakatinya suatu perjanjian atau 
mengkristal pada saat tercapainya kesepakatan. Misalnya, suatu Negara 
yang sedang berperang mungkin belum meratifikasi baik Konvensi Senjata 
Konvensional Tertentu 1980 maupun Protokol Tambahan I, yang melarang 
penggunaan "senjata, proyektil, material, dan metode peperangan yang 
sifatnya menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu." 
Akan tetapi, ada larangan yang bersifat kebiasaan yang diakui secara universal 
terkait peralatan dan metode peperangan semacam itu.21 Dengan demikian, 
Negara tersebut dilarang menggunakan amunisi semacam itu berdasarkan 
HHI kebiasaan.

Kelebihan HHI kebiasaan adalah bahwa badan hukum ini dinamis yang terus 
berkembang seiring dengan praktik Negara dan opini hukum. Oleh karena 

20 Statuta ICJ, Pasal 38(1)(b).
21 HHI Kebiasaan, Aturan 70.
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itu, hukum kebiasaan dapat menyesuaikan diri lebih cepat dengan tantangan 
dan perkembangan baru dibandingkan dengan hukum perjanjian, di mana 
perubahan atau perkembangan apapun mewajibkan adanya negosiasi antar 
negara yang diikuti dengan pengadopsian secara formal dan ratifikasi teks 
yang sudah disepakati. Selain itu, sementara perjanjian hanya berlaku bagi 
Negara-negara yang telah meratifikasinya, HHI kebiasaan mengikat semua 
pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terlepas dari apa pun kewajiban 
perjanjian mereka. Hukum kebiasaan relevan tidak hanya apabila perjanjian 
HHI yang sudah ada belum diratifikasi oleh Negara Pihak dalam suatu konflik 
bersenjata internasional; hukum kebiasaan terutama sangat relevan dalam 
situasi konflik bersenjata non-internasional, karena situasi-situasi tersebut 
diatur oleh peraturan perjanjian yang jauh lebih sedikit dibandingkan konflik 
bersenjata internasional, seperti yang dijelaskan di atas. Kelemahan hukum 
kebiasaan adalah bahwa hukum kebiasaan tidak didasarkan pada kesepakatan 
tertulis dan, oleh karena itu, tidak mudah menentukan sampai sejauh mana 
aturan tertentu telah mencapai status kebiasaan. Pada kenyataannya, praktik 
Negara cenderung dikaji dan kebiasaan diidentifikasi oleh pengadilan dan 
tribunal nasional dan internasional yang bertugas melakukan penafsiran dan 
penataan hukum internasional. Kajian ekstensif ICRC tentang HHI kebiasaan 
juga menjadi sumber referensi yang diakui secara luas terkait hal ini (lihat 
Kotak Teks 1, Bab 1.II.2 di bawah ini).

Fakta bahwa hukum kebiasaan tidak tertulis tidak berarti bahwa hukum 
tersebut kurang mengikat dibandingkan dengan hukum perjanjian. 
Perbedaannya terletak pada sifat sumbernya, bukan pada kekuatan mengikat 
dari kewajiban yang ditimbulkan. Misalnya, Mahkamah Militer Internasional 
di Nuremberg, dalam persidangan setelah Perang Dunia II, tidak hanya 
memastikan bahwa Peraturan Den Haag 1907 sendiri telah mencapai sifat 
kebiasaan dan mengikat semua Negara terlepas dari ada atau tidaknya 
ratifikasi dan timbal balik atau resiprositas, tetapi juga bahwa individu dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana dan dihukum karena melanggar 
ketentuan-ketentuannya yang merupakan hukum kebiasaan internasional. 
Demikian pula, ICTY mendasarkan banyak putusannya pada peraturan dan 
prinsip HHI yang tidak tercantum dalam hukum perjanjian yang berlaku 
untuk kasus tersebut namun dianggap mengikat sebagai perihal hukum 
kebiasaan.
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Kotak teks 1: Studi ICRC tentang hukum humaniter internasional kebiasaan

Pada Desember 1995, Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
ke-26 secara resmi mengamanatkan kepada ICRC untuk menyiapkan laporan tentang 
aturan-aturan kebiasaan HHI yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dan 
non-internasional.22 Pada 2005, setelah melakukan penelitian dan konsultasi ekstensif 
dengan para ahli di seluruh dunia, ICRC menerbitkan laporannya yang sekarang disebut 
sebagai "studi tentang HHI kebiasaan".23 Pada intinya, penelitian ini memberikan 
gambaran singkat tentang apa yang dianggap ICRC sebagai HHI kebiasaan pada saat 
diterbitkan. Sementara HHI Kebiasaan, sebagai sumber hukum internasional seperti 
perjanjian HHI, bersifat mengikat Negara-negara dan pihak-pihak lain dalam konflik 
bersenjata, tidak demikian halnya dengan studi ICRC itu sendiri. Namun, studi ini 
memanggul otoritas suatu organisasi yang secara khusus dimandatkan oleh masyarakat 
internasional "untuk bekerja demi pemahaman dan diseminasi pengetahuan tentang 
hukum humaniter internasional."

Studi ini tidak berusaha mengkaji setiap aturan perjanjian HHI mengenai sifat 
kebiasaannya; sebaliknya, studi ini bertujuan untuk menentukan apakah dan, jika 
demikian, sampai sejauh mana isu-isu tertentu tentang relevansi praktis diatur dalam HHI 
kebiasaan. Volume I dari studi ini menuliskan 161 aturan yang menurut ICRC bersifat 
mengikat sebagai HHI kebiasaan dan menjelaskan alasan di balik asesmen tersebut; 
Volume II membuat katalog praktik yang menjadi dasar kesimpulan dalam Volume I. 
Studi tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan aturan (135 aturan) HHI kebiasaan 
yang diidentifikasi sama-sama berlaku dalam konflik bersenjata internasional (KBI) dan 
konflik bersenjata non-internasional (KBNI). Mengingat perjanjian HHI yang mengatur 
KBNI jauh lebih sedikit daripada yang mengatur KBI, ini adalah hasil yang penting dari 
studi ini. Terakhir, studi ini membahas bidang di mana HHI belum jelas dan menyoroti 
isu-isu yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, sepenting apa pun 
hasil temuannya, studi ICRC tentang HHI kebiasaan seharusnya jangan dilihat sebagai 
akhir proses melainkan sebagai awal. Studi ini mengungkap apa yang telah dicapai, 
sekaligus menyingkap apa yang masih tidak jelas dan apa yang masih harus dilakukan.

 Untuk aturan-aturan yang diidentifikasi sebagai kebiasaan oleh ICRC, praktik-
praktik yang mendasari aturan tesebut, serta pembaharuan reguler mengenai 
praktik-praktik tersebut, lihat basis data HHI kebiasaan ICRC secara online, 
tersedia pada: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home

22  Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Ke-26, Jenewa, 3-7 
Desember 1995, Resolusi 1, "International humanitarian law: From law to action; Report 
on the follow-up to the International Conference for the Protection of War Victims," 
IRRC, No. 311, 1996, hlm. 58. 

23 J.-M. Henckaerts dan L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. 
I: Rules and Vol. II: Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
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3. Prinsip hukum umum
Sumber ketiga hukum internasional, selain perjanjian dan kebiasaan, 
terdiri atas "prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara 
beradab."24 Tidak ada definisi atau daftar prinsip hukum umum yang sudah 
disepakati. Pada intinya, istilah ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum 
yang diakui di semua sistem hukum nasional yang sudah dikembangkan, 
seperti kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, hak untuk menjaga diri 
dan hukum pidana yang tidak berlaku surut. Prinsip-prinsip hukum umum 
sulit untuk diidentifikasi secara akurat dan oleh karena itu tidak memainkan 
peran penting dalam implementasi HHI. Namun setelah diidentifikasi secara 
otoritatif, prinsip-prinsip hukum umum dapat menjadi hal yang menentukan 
karena memunculkan kewajiban internasional yang independen. 

Yang paling penting, ICJ beberapa kali sudah mengambil kewajiban HHI secara 
langsung dari prinsip hukum umum, yaitu "pertimbangan kemanusiaan dasar," 
yang dianggap "lebih tepat pada masa damai daripada perang." Berdasarkan 
prinsip ini, ICJ berpendapat bahwa kewajiban HHI dari Negara-negara untuk 
menyampaikan pemberitahuan tentang medan ranjau maritim pada masa perang 
juga berlaku pada masa damai25, dan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan yang 
dinyatakan dalam Pasal 3 ketentuan yang sama mengikat dalam setiap konflik 
bersenjata, terlepas dari apa pun klasifikasi hukum dan kewajiban perjanjian 
para pihak yang terlibat dalam konflik.26 Selain itu, ICTY berpendapat bahwa 
"pertimbangan kemanusiaan dasar" adalah "ilustrasi dari prinsip umum hukum 
internasional" dan "harus sepenuhnya digunakan pada saat menafsirkan dan 
menerapkan peraturan internasional yang longgar" dari hukum perjanjian.27 

Dalam konteks ini, sudah merupakan kelalaian apabila tidak merujuk pada Klausul 
Martens yang menyatakan bahwa dalam hal tidak diatur oleh hukum perjanjian, 
"penduduk dan pihak yang berperang tetap berada di bawah pelindungan dan 
otoritas prinsip-prinsip hukum internasional, karena merupakan hasil dari 
praktik yang yang sudah mapan di kalangan Negara-negara beradab, dari hukum 
kemanusiaan dan tuntutan hati nurani publik."28 Klausul Martens pertama 

24 Statuta ICJ, Pasal 38.
25 ICJ, Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Judgment (Merits), 9 April 1949, 

ICJ Reports 1949, hlm. 22.
26 ICJ, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua 

v. United States of America) (Nicaragua case), Judgment (Merits), 27 Juni 1986, paragraf 218.
27 ICTY, The Prosecutor v. Kupreskic et al., Case No. IT-95-16-T-14, Judgment (Trial 

Chamber), Januari 2000, paragraf 524.
28 Konvensi (II) berkaitan dengan Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di 

Darat dan lampirannya: Peraturan mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, 29 
Juli 1899 (Konvensi Den Haag No. II), Pembukaan. 
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kali diadopsi pada Konferensi Perdamaian Pertama Den Haag tahun 1899 dan 
sejak saat itu telah dirumuskan dan dimasukkan dalam berbagai instrumen 
internasional.29 Sementara cakupan sejauh mana kewajiban hukum spesifik 
dapat diambil secara langsung dari Klausul Martens tetap menjadi masalah 
kontroversial, Klausul tersebut tentu saja menyangkal asumsi yang menyatakan 
bahwa apapun yang tidak secara tegas dilarang oleh HHI harus diperbolehkan.

4. Peran "hukum lunak," putusan pengadilan dan doktrin 
Meskipun perjanjian, kebiasaan dan prinsip hukum umum merupakan 
semata-mata sumber hukum internasional, aturan dan prinsip yang berasal 
dari sumber ini seringkali membutuhkan penafsiran yang lebih rinci sebelum 
diterapkan dalam praktik.30 Sebagai contoh, meskipun jelas bahwa HHI hanya 
berlaku dalam situasi "konflik bersenjata," makna yang tepat dari istilah 
tersebut harus ditentukan melalui interpretasi hukum. Demikian pula, HHI 
menetapkan bahwa warga sipil berhak mendapat pelindungan dari serangan 
langsung "kecuali dan hanya pada saat mereka berpartisipasi secara langsung 
dalam permusuhan." Sekali lagi, keputusan apakah warga sipil tertentu telah 
kehilangan pelindungannya bergantung pada makna istilah "partisipasi 
secara langsung dalam permusuhan." 

Tentu saja panduan penafsiran HHI dapat diberikan oleh Negara-negara 
sendiri sebagai legislator hukum internasional. Ini bisa dalam bentuk 
reservasi atau deklarasi sepihak, atau resolusi organisasi multilateral, namun 
juga dukungan untuk instrumen yang tidak mengikat. Contoh instrumen 
"hukum lunak" yang relevan untuk interpretasi HHI termasuk Prinsip-prinsip 
Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengungsian Internal [United 
Nations Guiding Principles on Internal Displacement] (1998) dan Prinsip 
Dasar dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Pemulihan 
dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia 
Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional 
[United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law 
and Serious Violations of International Humanitarian Law] (2005).31

29 Peraturan Den Haag, Pembukaan; KJ I, Pasal 63; KJ II, Pasal 62; KJ III, Pasal 142; KJ IV, 
Pasal 158; PT I, Pasal 1(2); PT II, Pembukaan; Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, 
Pembukaan

30 Untuk aturan umum interpretasi perjanjian, lihat Konvensi Wina mengenai Hukum 
Perjanjian, 23 Mei 1969, (Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian), Pasal 31.

31 Untuk tinjauan umum kontribusi ICRC terhadap instrumen tersebut, lihat J.-P. Lavoyer, 
"Comments on the guiding Principles on Internal Displacement," IRRC, No. 324, 
September 1998; J. Kellenberger, "Relations of the ICRC with the humanitarian system of 
the UN," Pernyataan, San Remo, 8 September 2005.
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Dengan tidak adanya panduan yang diarahkan oleh Negara tersebut, maka 
tugas menafsirkan HHI jatuh pertama dan terutama pada pengadilan dan 
tribunal internasional yang diberi mandat untuk mengadili kasus-kasus yang 
diatur oleh HHI, seperti pengadilan pidana internasional ad hoc yang dibentuk 
untuk konflik tertentu, ICC dan, tentu saja, ICJ. Selain itu, pengajaran pakar 
hukum yang berkualifikasi paling tinggi juga diakui sebagai sarana tambahan 
untuk menentukan hukum.32 Selain itu, mengingat mandat khusus ICRC, 
Komentarnya mengenai Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya 
dianggap sebagai interpretasi yang sangat otoritatif terhadap perjanjian ini.

" Mengenai peran khusus ICRC berkenaan dengan HHI, lihat Bab 8.

Untuk pendalaman (Sumber-sumber HHI)33

 Modul e-learning ICRC, What are the sources of international humanitarian law? 
Tersedia pada: http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M3/index.html 

 Untuk daftar kronologis semua perjanjian HHI dan Negara Pihaknya, lihat basis 
data perjanjian online ICRC, tersedia pada: https://www.icrc.org/ihl 

 Untuk daftar lengkap aturan-aturan yang diidentifikasi oleh ICRC sebagai bagian 
dari HHI kebiasaan, lihat basis data online HHI kebiasaan, tersedia pada: https://
www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home 

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 4: Sources of contemporary interna-
tional humanitarian law, hlm. 149–162.

 Jean-Marie Henckaerts, "Study on customary international humanitarian law: 
A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed 
conflict," IRRC, Vol. 87, No. 857, Maret 2005, hlm. 175–212.

 
How Does Law Protect in War?

 Kasus No. 43, ICRC, Customary International Humanitarian Law
 Kasus No. 211, ICTY, The Prosecutor v. Tadić, Doc. A, paras 94–134
 Kasus No. 215, ICTY, The Prosecutor v. Kupreškić et al., paras 525–540

III. HHI DALAM TATANAN HUKUM INTERNASIONAL

HHI adalah bidang hukum internasional yang mengatur situasi konflik 
bersenjata. Dengan demikian, HHI harus dibedakan dari bidang hukum 

32 Statuta ICJ, Pasal 38.
33 Dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 



BAB 128

internasional lainnya, terutama yang mungkin berlaku bersamaan dengan 
HHI, namun memiliki sasaran dan tujuan berbeda. Kerangka kerja 
terpenting yang harus dibahas dalam konteks ini adalah: (1) Piagam PBB dan 
larangan penggunaan kekuatan antar-Negara; (2) hukum hak asasi manusia 
internasional; (3) hukum pidana internasional; dan (4) hukum netralitas. 
Perlu dicatat bahwa, tergantung pada situasinya, cabang hukum internasional 
lain, walaupun tidak secara khusus dibahas di sini, barangkali juga relevan. Di 
antaranya adalah hukum laut, hukum yang mengatur hubungan diplomatik 
dan konsuler, hukum lingkungan dan hukum pengungsi.

1. HHI dan larangan penggunaan kekuatan antar negara
HHI mengatur situasi konflik bersenjata segera setelah situasi semacam itu 
muncul. HHI tidak mengatur apakah penggunaan kekuatan oleh satu Negara 
terhadap negara lain pertama-tama sah. Fungsi ini tunduk pada hukum yang 
mengatur penggunaan kekuatan antar-Negara, yang juga disebut sebagai jus 
ad bellum (atau mungkin lebih tepatnya, jus contra bellum), premis dasar yang 
tercantum dalam Piagam PBB dan hukum kebiasaan yang sesuai. Pasal 2(4) 
Piagam PBB menyatakan bahwa Negara-negara "harus menahan diri dalam 
hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan 
terhadap integritas teritorial atau independensi politik suatu negara, atau 
dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa-
Bangsa." Pada intinya, ini merupakan larangan umum penggunaan kekuatan, 
atau ancaman penggunaan kekuatan, dalam hubungan internasional antar 
Negara. Meskipun tidak relevan menurut HHI, pertanyaan apakah larangan 
terhadap penggunaan kekuatan antar-Negara telah dilanggar merupakan 
bagian penting dari konteks hukum dan politik suatu konflik bersenjata yang 
melibatkan operasi lintas batas di wilayah negara lain.

Piagam PBB hanya menetapkan dua pengecualian terkait larangan penggunaan 
kekuatan antar-Negara. Pertama, Pasal 51 menyatakan bahwa larangan 
tersebut tidak mengganggu "hak melekat untuk melakukan pembelaan diri 
secara individual atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata." Pada intinya, 
ini berarti bahwa suatu Negara dapat secara sah menggunakan kekuatan 
antar-Negara untuk membela diri sejauh hal ini diperlukan dan proporsional 
untuk menghalau serangan bersenjata. Kedua, Pasal 42 menyatakan 
bahwa Dewan Keamanan dapat menggunakan atau memberi wewenang 
penggunaan kekuatan antar-Negara "yang mungkin diperlukan untuk 
memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional." 
Namun harus ditekankan bahwa kedua pengecualian dalam Piagam hanya 
mengesampingkan larangan penggunaan kekuatan antar-Negara, namun 
tidak dapat menghentikan, mengurangi atau mengubah kewajiban mutlak 
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dari pihak yang berperang untuk mematuhi HHI (kesetaraan pihak yang 
berperang).34 

2. HHI dan hukum hak asasi manusia 
Meskipun HHI mengatur perilaku permusuhan dan pelindungan orang-
orang dalam situasi konflik bersenjata, hukum hak asasi manusia internasional 
melindungi individu dari pelaksanaan kewenangan yang bersifat sewenang-
wenang atau menyeleweng oleh pejabat Negara. Meskipun ada tumpang 
tindih antara bidang-bidang hukum ini, ada juga perbedaan signifikan. 

Lingkup keberlakuan: Meskipun pemberlakuan personal, material dan 
teritorial dari HHI pada dasarnya tergantung pada eksistensi hubungan 
(nexus) dengan suatu konflik bersenjata, pemberlakuan pelindungan hak 
asasi manusia tergantung pada apakah individu yang bersangkutan berada 
di bawah "yurisdiksi" Negara yang terlibat atau tidak. Sebagai contoh, selama 
konflik bersenjata internasional, HHI tidak hanya berlaku di wilayah Negara-
negara yang berperang, tapi pada dasarnya di mana pun angkatan bersenjata 
mereka berhadapan, termasuk di wilayah Negara ketiga, wilayah udara 
internasional, laut lepas, dan bahkan dunia maya. Berdasarkan penafsiran 
yang mengemuka, hukum hak asasi manusia hanya berlaku jika individu 
berada di dalam wilayah yang dikendalikan oleh suatu Negara, termasuk 
di wilayah pendudukan (yurisdiksi teritorial), atau bilamana suatu Negara 
memiliki kendali efektif, yang paling umum pengurungan/ penahanan secara 
fisik atas individu yang berada di luar yurisdiksi teritorialnya (yurisdiksi 
personal).35 Penafsiran yurisdiksi yang lebih luas telah diusulkan yang akan 
membentang hingga pelindungan hak asasi manusia kepada setiap individu 
yang terkena dampak merugikan oleh suatu Negara, namun penafsiran ini 
masih kontroversial.

Lingkup pelindungan dan kewajiban: HHI kadang-kadang secara tidak 
akurat digambarkan sebagai "hukum hak asasi manusia konflik bersenjata." 
Berbeda dengan hukum hak asasi manusia, HHI secara umum tidak 
memberikan kepada orang-orang hak-hak yang dapat mereka tegakkan 
melalui prosedur pengaduan individual. Selain itu, hukum hak asasi manusia 
berfokus secara khusus pada manusia, sedangkan HHI juga secara langsung 

34 Mengenai kesetaraan pihak yang berperang, lihat Bagian I.2. 
35 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 

(Advisory Opinion) (The Wall Opinion), 9 Juli 2004, ICJ Reports 2004, paragraf 109. Lihat 
juga ECHR, Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), App. No. 15318/89, 23 Febru-
ari 1995, Series A no. 310, paragraf 62-63; ECHR, Öcalan v. Turkey, App. No. 46221/99, 
Judgment of 12 March 2003 (Chamber), paragraf 93 dan ECHR, Öcalan v. Turkey, App. No. 
46221/99, Judgment of 12 May 2005 (Grand Chamber), paragraf 91.
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melindungi, misalnya ternak, objek sipil, benda cagar budaya, lingkungan 
dan tatanan politik wilayah pendudukan. Terakhir, hukum hak asasi manusia 
mengikat hanya Negara-negara, sedangkan HHI mengikat semua pihak yang 
terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk kelompok bersenjata non-Negara.

Pengesampingan [derogability]: Yang paling penting, HHI hanya berlaku 
dalam konflik bersenjata dan dirancang secara khusus untuk situasi seperti 
itu. Oleh karena itu, kecuali disampaikan secara tegas sebelumnya dalam 
ketentuan perjanjian yang relevan, aturan dan prinsip HHI tidak dapat 
dikesampingkan. Sebagai contoh, tetap tidak diperbolehkan mengabaikan 
larangan serangan terhadap penduduk sipil dengan menggunakan argumen 
seperti kepentingan militer, pembelaan diri atau keadaan darurat. Hukum hak 
asasi manusia, di sisi lain, berlaku terlepas dari apakah ada konflik bersenjata 
atau tidak. Namun demikian, pada masa darurat umum, hukum hak asasi 
manusia memperbolehkan pengesampingan atas hak yang dilindungi 
sejauh benar-benar dibutuhkan oleh urgensi situasi. Sebagai contoh, selama 
konflik bersenjata atau bencana alam, pemerintah diperbolehkan secara sah 
membatasi kebebasan bergerak untuk melindungi penduduk di kawasan yang 
terkena dampak dan untuk memfasilitasi tindakan yang diambil pemerintah 
yang bertujuan untuk memulihkan keamanan publik serta hukum dan 
ketertiban. Hanya sejumlah hak asasi manusia inti, seperti hak untuk hidup, 
larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan, dan 
larangan perbudakan tetap tidak boleh dikesampingkan bahkan pada saat 
darurat umum.

Keterkaitan: Meskipun ada perbedaan mendasar tersebut, HHI dan hukum 
hak asasi manusia dengan tepat telah dikatakan memiliki "intisari yang sama 
dengan hak-hak yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki tujuan 
yang sama untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia."36 Sebagai 
aturan umum, bilamana HHI dan hukum hak asasi manusia berlaku secara 
bersamaan untuk situasi yang sama, ketentuan-ketentuannya masing-masing 
tidak bertentangan, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Jadi, baik 
HHI maupun hukum hak asasi manusia melarang penyiksaan atau perlakuan 
tidak manusiawi dan merendahkan dan memberikan jaminan peradilan yang 
adil kepada siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan/tindak pidana. 

Di beberapa bidang, keterkaitan antara HHI dan hukum hak asasi manusia 
mungkin kurang jelas. Sebagai contoh, berkaitan dengan orang-orang yang 

36 IACHR, Juan Carlos Abella v. Argentina (La Tablada case), Case No. 11.137, Report No. 
55/97, 18 November 1997, paragraf 158. Lihat juga ICTY, Prosecutor v. Anto Furundzija 
(Trial Judgment), IT-95-17/1-T, 10 Desember 1998, paragraf 183.
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tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan, HHI 
melarang kekerasan terhadap kehidupan dan orang-orang, khususnya 
pembunuhan dalam situasi apapun. Namun demikian, untuk alasan yang 
jelas, HHI tidak memberikan pelindungan tersebut kepada kombatan dan 
warga sipil yang berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan. Di sisi 
lain, hukum hak asasi manusia universal melindungi semua orang dari 
pencabutan nyawa secara "sewenang-wenang", sehingga menunjukkan bahwa 
standar yang sama berlaku untuk semua orang, terlepas dari apapun status 
mereka menurut HHI. Dalam kasus semacam itu, masing-masing ketentuan 
secara umum direkonsiliasikan melalui prinsip lex specialis, yang menyatakan 
bahwa hukum yang secara lebih khusus dirancang untuk mengatasi situasi 
yang ada (lex specialis) melampaui hukum yang mengatur hal yang sama yang 
lebih umum (lex generalis). Dengan demikian, ICJ telah menyatakan bahwa 
meskipun larangan hak asasi manusia tentang pencabutan nyawa secara 
sewenang-wenang berlaku juga dalam permusuhan, pengujian tentang apa 
yang merupakan pencabutan nyawa secara sewenang-wenang dalam konteks 
permusuhan ditentukan oleh HHI, yang adalah lex specialis yang secara 
khusus dirancang untuk mengatur situasi semacam itu.37 Demikian pula, 
pertanyaan apakah interniran sipil atau tawanan perang oleh Negara yang 
terlibat dalam konflik bersenjata internasional merupakan penahanan secara 
sewenang-wenang yang dilarang berdasarkan hukum hak asasi manusia 
harus ditentukan berdasarkan Konvensi Jenewa Ketiga dan Keempat, yang 
merupakan lex specialis yang secara khusus dirancang untuk mengatur 
interniran dalam situasi semacam itu.

Di bidang lain, pertanyaan tentang keterkaitan antara HHI dan hak asasi 
manusia mungkin lebih rumit. Sebagai contoh, meskipun perjanjian HHI 
juga menegaskan adanya interniran keamanan dalam konflik bersenjata 
non-internasional, HHI tidak memuat jaminan prosedural untuk interniran, 
sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana larangan hak asasi manusia 
tentang penahanan sewenang-wenang ditafsirkan dalam situasi seperti itu.

Terakhir, meskipun dalam konflik bersenjata, HHI dan hukum hak asasi 
manusia pada umumnya berlaku secara paralel, beberapa isu juga dapat diatur 
secara eksklusif oleh satu atau bidang hukum lainnya. Misalnya, jaminan 
peradilan yang adil atas seseorang yang telah melakukan perampokan bank 
biasa di daerah yang terkena dampak konflik bersenjata, tetapi untuk alasan 
yang tidak terkait dengan konflik itu, tidak akan diatur oleh HHI tetapi secara 

37 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion), 8 Juli 1996, ICJ 
Reports 1996, paragraf 25.
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eksklusif oleh hukum hak asasi manusia dan hukum pidana nasional. Di sisi 
lain, pemboman udara atas suatu daerah yang berada di luar kendali teritorial 
Negara penyerang, atau aksi perang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 
bersenjata terorganisir yang bukan menjadi bagian dari Negara, tidak akan 
diatur oleh hukum hak asasi manusia, tetapi secara eksklusif diatur oleh HHI.

Kotak teks 2:  Pertemuan para ahli ICRC tentang HHI dan penggunaan  
 kekuatan dalam konflik bersenjata

Lingkup dan relevansi praktis permasalahan ini
Dalam situasi konflik bersenjata, penggunaan kekuatan oleh angkatan bersenjata 
dan aparat penegak hukum diatur oleh dua paradigma berbeda: paradigma perilaku 
permusuhan, yang bersumber pada HHI, dan paradigma penegakan hukum, yang 
terutama berasal dari hukum hak asasi manusia. Semakin banyak terjadi, terutama dalam 
banyak konflik bersenjata kontemporer – khususnya di wilayah-wilayah pendudukan dan 
konflik bersenjata non-internasional – angkatan bersenjata diharapkan untuk melakukan 
tidak hanya operasi tempur melawan musuh tetapi juga operasi penegakan hukum dalam 
rangka menjaga atau mengembalikan keamanan publik serta hukum dan ketertiban. Dua 
paradigma juga dapat hidup berdampingan dalam konflik yang melibatkan intervensi 
asing dengan persetujuan dari Negara teritorial (yaitu Negara yang di wilayahnya 
konflik berlangsung), atau berdasarkan mandat dari masyarakat internasional. Dalam 
praktiknya, mungkin sulit untuk menentukan situasi mana yang diatur oleh paradigma 
yang mana. Sebagai contoh, suatu Negara yang terlibat dalam konflik bersenjata non-
internasional akan menganggap petempur oposisi bersenjata tidak hanya sasaran militer 
yang sah berdasarkan HHI tetapi juga sebagai penjahat berdasarkan hukum domestik. 
Dengan demikian, angkatan bersenjata Negara yang menggunakan kekuatan terhadap 
petempur dapat dianggap secara bersamaan melakukan perilaku permusuhan dan 
memelihara hukum dan ketertiban. Situasi sulit juga mungkin timbul ketika kerusuhan 
sipil terjadi bersamaan dengan operasi tempur, atau ketika orang-orang yang terlibat 
dalam pertempuran berbaur dengan para perusuh sipil atau demonstran. Pilihan 
paradigma yang berlaku bisa memiliki konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang 
signifikan, mengingat bahwa paradigma perilaku permusuhan secara umum lebih 
permisif dibandingkan dengan paradigma penegakan hukum, terutama dalam hal 
penggunaan secara sengaja kekuatan mematikan dan juga kerugian insidentil terhadap 
penduduk sipil.

Pertemuan para ahli dan laporan ICRC
Mengingat pentingnya secara praktis untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini, 
ICRC mengadakan pertemuan para ahli di Jenewa pada 26 dan 27 Januari 2012 dengan 
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maksud mengidentifikasi garis pemisah antara paradigma perilaku permusuhan dan 
paradigma penegakan hukum dalam situasi konflik bersenjata. Pertemuan dihadiri 22 
tokoh dan akademisi hukum terkemuka dari 16 negara berbeda dengan aturan Chatham 
House, dengan masing-masing berpartisipasi dalam kapasitas pribadinya. Pada bulan 
November 2013, ICRC menerbitkan sebuah laporan mengenai isu-isu yang dibahas pada 
pertemuan dengan beberapa observasi kesimpulan/penutupnya.

 Untuk lebih detail, lihat Gloria Gaggioli (ed.), The Use of Force in Armed 
Conflicts: Interplay between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement 
Paradigms – Expert Meeting, Laporan, ICRC, Jenewa, November 2013, 92 
halaman.

 Lihat juga Penggunaan Kekuatan dalam Konflik Bersenjata: Hubungan antara 
Paradigma Perilaku Permusuhan dan Paradigma Penegakan Hukum, rekaman 
webinar ICRC, November 2014. Tersedia pada: https://www.icrc.org/eng/
resources/documents/event/2014/webinar-use-of-force.htm

3. HHI dan hukum pidana internasional 
Dalam mengatur perilaku permusuhan dan melindungi korban konflik 
bersenjata, HHI membebankan kewajiban tertentu pada orang-orang yang 
terlibat dalam konflik dan melarang mereka melakukan tindakan tertentu. 
Dalam rangka menegakkan tugas dan larangan tersebut, HHI mewajibkan 
semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk mencegah dan menekan pelanggaran HHI, termasuk 
tuntutan pidana dan sanksi. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya 
juga mengidentifikasi serangkaian pelanggaran serius, disebut sebagai 
"pelanggaran serius" dan, dalam Protokol Tambahan I, sebagai "kejahatan 
perang," yang menimbulkan suatu yurisdiksi universal. Ini berarti bahwa 
setiap Negara, terlepas dari keterlibatannya dalam konflik atau hubungannya 
dengan tersangka atau korban dalam kejahatan yang dituduhkan, memiliki 
kewajiban internasional untuk melakukan penyelidikan dan sekaligus untuk 
menuntut para tersangka atau mengekstradisi mereka ke Negara lain yang 
bersedia menuntut mereka.38

Singkatnya, HHI mewajibkan Negara-negara untuk mencegah dan melakukan 
penuntutan atas pelanggaran serius HHI, tetapi tidak melampirkan sanksi 
terhadap pelanggaran semacam itu, tidak menjelaskan secara cukup rinci 
untuk membuat pelanggaran tersebut dapat dituntut di pengadilan, dan tidak 
menetapkan prosedur apa pun untuk pelaksanaan yurisdiksi atas tersangka 

38 Lihat juga Bab 7.V.
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individual. Ini adalah peran hukum pidana, baik di tingkat internasional 
atau domestik. Dengan kata lain, hukum pidana, berbeda dengan HHI, tidak 
mendefinisikan kewajiban pihak-pihak yang berperang, tetapi menciptakan 
dasar hukum yang diperlukan untuk menuntut individu dengan pelanggaran 
serius atas kewajiban-kewajiban ini.
 
Secara tradisional, penegakan HHI di tingkat individu sebagian besar di-
jamin oleh Negara yang berperang itu sendiri, melalui sanksi disipliner dan 
penuntutan pidana berdasarkan hukum dan peraturan nasional mereka. Pada 
akhir Perang Dunia II, pelanggaran serius HHI baru pertama kali dianggap 
memicu tanggung jawab pidana individual sebagai isu hukum internasional 
dan dituntut sebagai kejahatan perang oleh Pengadilan Militer Internasional 
di Nuremberg dan Tokyo. Akan tetapi, uji coba ini masih terikat pada konteks 
tertentu dan hanya menuntut kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak 
yang kalah dalam konflik. Ketika Dewan Keamanan PBB membentuk ICTY 
dan ICTR pada tahun 1993 dan 1994, yurisdiksinya masing-masing masih 
terbatas pada konteks tertentu. Baru setelah adopsi Statuta Roma, pada tahun 
1998, komunitas internasional akhirnya membentuk Mahkamah Pidana 
Internasional permanen dengan yurisdiksi atas kejahatan internasional yang 
dilakukan oleh warga negara, atau di wilayah, dari Negara pihak pada Statuta, 
atau yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Sekarang, Statuta Roma telah 
diratifikasi oleh lebih dari 120 negara; namun, sejumlah Negara yang penting 
secara militer belum meratifikasinya.

" Mengenai penegakan HHI melalui hukum pidana internasional, lihat 
Bab 7.V.-VI.

4. HHI dan hukum netralitas
Hukum netralitas secara tradisional dianggap sebagai bagian dari hukum 
perang (jus in bello) bersama HHI. Hukum tersebut bersumber pada hukum 
kebiasaan dan dikodifikasikan dalam Konvensi Den Haag, Nos V dan 
XIII, tahun 1907. Pada intinya, hukum netralitas memiliki tiga tujuan: (a) 
untuk melindungi Negara-negara netral (yaitu semua Negara yang bukan 
menjadi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional) dari aksi 
peperangan; (b) untuk memastikan Negara-negara netral tidak mendukung 
secara militer negara yang berperang; dan (c) untuk mempertahankan 
hubungan normal antar Negara netral dan Negara yag berperang. Yang 
paling penting, hukum netralitas mewajibkan Negara netral untuk mencegah 
wilayah mereka, termasuk wilayah udara dan perairan yang berada dalam 
kedaulatan teritorial mereka, agar tidak digunakan oleh Negara yang 
berperang. Jika kombatan yang berasal dari salah satu pihak menyeberang ke 
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wilayah netral, mereka harus diinternir oleh Negara netral; Konvensi Jenewa 
Ketiga juga mewajibkan agar mereka diperlakukan sebagai tawanan perang.39 
Pihak-pihak yang berperang, pada gilirannya, harus menghormati sifat tidak 
dapat diganggu gugat-nya wilayah netral dan tidak memindahkan pasukan 
atau konvoi amunisi atau persediaan melintasi wilayah suatu Negara netral.

Poinnya, hukum netralitas hanya berlaku dalam konflik bersenjata inter-
nasional. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, dasar pemikirannya secara 
bertahap juga merambah ke praktik konflik bersenjata non-internasional. 
Misalnya, berkaitan dengan standar interniran yang harus diterapkan oleh 
Negara netral bagi kombatan di wilayah mereka, ICRC secara resmi sudah 
menyatakan bahwa Konvensi Den Haag No. V "juga dapat diterapkan secara 
analogi dalam situasi konflik non-internasional, di mana petempur baik dari 
pihak pemerintah atau dari kelompok-kelompok oposisi bersenjata telah 
melarikan diri ke Negara netral."40 

Dengan cara yang sama, dari sudut pandang realitas politik, konsekuensi 
kelompok bersenjata non-Negara yang menggunakan wilayah suatu Negara 
netral untuk melakukan serangan terhadap suatu Negara berperang mirip 
dengan yang diperkirakan dalam hukum netralitas tradisional dan termasuk, 
terutama, hilangnya sifat tidak dapat diganggu gugat dari wilayah netral itu. 
Misalnya, ketika serangan itu diluncurkan oleh al-Qaeda terhadap Amerika 
Serikat dari wilayah Afghanistan (2001), oleh Hizbullah terhadap Israel 
(2006) dari wilayah Lebanon, dan oleh FARC terhadap Kolombia dari wilayah 
Ekuador (2008), semua Negara yang diserang melakukan serangan lintas 
batas terhadap kelompok tersebut, karena Negara tuan rumah netral tidak 
mampu atau tidak mau melindungi kepentingan Negara yang diserang dalam 
wilayah mereka. Sah atau tidaknya serangan lintas batas tersebut di mata 
internasional, secara luas, masih kontroversial, terutama mengingat larangan 
Piagam PBB tentang penggunaan kekuatan antar-Negara. Namun, kewajiban 
pokok Negara untuk mencegah kelompok-kelompok bersenjata non-Negara 
di dalam wilayah mereka untuk terlibat dalam kegiatan permusuhan melawan 
Negara lain diakui secara umum.41 

39 Peraturan Den Haag, Pasal 11; KJ III, Pasal 4(B)(2).
40 ICRC, The Civilian Character of Asylum: Separating Armed Elements from Refugees, Per-

nyataan Resmi pada UNHCR Global Consultations on International Protection, 8–9 Maret 
2001. 

41 Lihat, misalnya, Lampiran Resolusi Majelis Umum PBB 36/103 tanggal 9 Desember 1981, 
Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs 
of States (Deklarasi tentang tidak dapat diterimanya Intervensi dan Interferensi dalam 
Urusan Dalam Negeri suatu Negara), paragraf (II)(b) dan 2(II)(f).
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Untuk pendalaman (HHI dalam tatanan hukum internasional)42

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 2: International humanitarian law as a 
branch of public international law, hlm. 101–138. 

 Louise Doswald-Beck and Sylvain Vité, "International Humanitarian Law and 
Human Rights Law," IRRC, No. 293, Maret–April 1993, hlm. 94–119.

 Françoise Hampson dan Ibrahim Salama, The Relationship between Human Rights 
Law and International Humanitarian Law, Kertas Kerja yang disampaikan ke UN 
Commission on Human Rights, dokumen E/CN.4/Sub.2/2005/14, 21 Juni 2005.

 Pelayanan Nasihat ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional, International 
Humanitarian Law and International Human Rights Law: Similarities and 
Differences. Tersedia pada: http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_
ihrl.pdf 

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 23, The International Criminal Court
 Kasus No. 93, United States Military Tribunal at Nuremberg, The Justice Trial
 Dokumen No. 98, The Tokyo War Crimes Trial
 Kasus, ECHR, Al-Jedda v. UK (hanya tersedia online)
 Kasus, ECHR, Hassan v. UK (hanya tersedia online)
 Kasus, UK, Serdar Mohammed v. Ministry of Defence (hanya tersedia online)

IV.  SEJARAH SINGKAT HHI DAN SEJUMLAH TANTANGAN  
 KONTEMPORER

1.   Dari medan perang kuno hingga perang terindustrialisasi
Perang sudah sama tuanya dengan usia umat manusia, dan semua peradaban 
dan agama telah mencoba membatasi dampak merusak dari perang dengan 
membuat prajurit tunduk pada praktik kebiasaan, kode etik kehormatan dan 
perjanjian setempat atau sementara dengan pihak musuh. Format tradisional 
untuk mengatur peperangan ini menjadi sangat tidak efektif dengan 
munculnya wajib militer secara massal dan industrialisasi produksi senjata 
ampuh sepanjang abad kesembilan belas – dengan konsekuensi tragis di 
medan perang. Pelayanan medis militer tidak siap untuk mengatasi kebutuhan 

42     Dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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korban dalam jumlah besar yang disebabkan oleh persenjataan modern; 
alhasil, puluhan ribu tentara yang terluka, sakit dan sekarat dibiarkan tanpa 
perawatan usai pertempuran. Tren ini, yang dimulai dengan Perang Napoleon 
di Eropa (1803-1815) dan memuncak dalam Perang Sipil Amerika Serikat 
(1861-1865), membuka ruang bagi sejumlah inisiatif kemanusiaan penting, 
baik di Eropa maupun di Amerika Utara, yang bertujuan mengurangi 
penderitaan korban perang dan mendorong kodifikasi secara sistematis HHI 
modern. 

2. Inisiatif kemanusiaan dan kodifikasi pertama
Di Eropa, langkah ke arah kodifikasi HHI diprakarsai oleh seorang pengusaha 
dari Jenewa, Henry Dunant. Dalam perjalanan melalui bagian utara Italia di 
tahun 1859, Dunant menyaksikan pertempuran sengit antara tentara Perancis 
dan Austria dan, karena terkejut menyaksikan kurangnya bantuan dan 
pelindungan bagi lebih dari 40.000 prajurit yang terluka, dia berimprovisasi 
dalam memberikan pelayanan medis dengan bantuan penduduk setempat. 
Setelah kembali ke Jenewa, Dunant menulis Un souvenir de Solferino 
(Kenangan dari Solferino), di mana dia pada dasarnya mengajukan dua 
usulan. Pertama, organisasi bantuan independen harus dibentuk untuk 
memberikan perawatan kepada prajurit yang terluka di medan perang dan, 
kedua, perjanjian internasional harus dibuat untuk memberikan pelindungan 
netralitas kepada organisasi semacam itu. Ide-idenya diterima dengan baik 
di kota-kota besar di Eropa dan memicu berdirinya Komite Internasional 
Palang Merah (1863) dan pengadopsian Konvensi Jenewa pertama untuk 
Perbaikan Kondisi Tentara yang Terluka di Darat oleh 12 negara (1864). 
Konvensi mengadopsi lambang palang merah pada latar belakang putih –
kebalikan dari warna Bendera Nasional Swiss– sebagai tanda pelindung 
netral untuk rumah sakit dan mereka yang membantu yang terluka dan sakit 
di medan perang. Perkembangan paralel dipicu oleh kekejaman Perang Sipil 
Amerika dan memantik pengadopsian oleh pemerintah Amerika Serikat 
apa yang disebut Lieber Code (Kode Lieber) atau, lebih tepatnya, Instruksi 
bagi Pemerintah Tentara Negara-negara di Lapangan [Instructions for the 
Government of Armies of the United States in the Field] (1863). Kendati 
merupakan instrumen domestik dan bukan perjanjian internasional, Kode 
Lieber telah mempengaruhi perkembangan dan kodifikasi HHI modern jauh 
di luar batas Amerika Serikat.

3. Menuju kodifikasi universal
Sejak pengadopsian instrumen-instrumen awal ini, badan perjanjian HHI 
telah berkembang seiring berkembangnya peperangan untuk menjadi salah 
satu cabang hukum internasional yang paling banyak dikodifikasikan saat ini. 



BAB 138

Pada 1906, Konvensi Jenewa awal diperluas untuk semakin meningkatkan 
kondisi prajurit yang sakit dan terluka dan, pada tahun 1907, Peraturan Den 
Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat merumuskan aturan-
aturan dasar yang mengatur pemberian hak istimewa kepada kombatan dan 
status tawanan perang, penggunaan alat dan metode peperangan dalam 
perilaku permusuhan, dan pelindungan penduduk wilayah pendudukan dari 
perlakuan tidak manusiawi. Setelah kengerian perang kimia dan pengalaman 
tragis jutaan prajurit yang ditangkap selama Perang Besar (Perang Dunia I), 
instrumen tersebut dilengkapi dengan Protokol untuk Pelarangan Penggunaan 
Gas Cekik, Gas Beracun atau Gas Lainnya, dan Metode Peperangan 
Bakteriologi (1925) dan, beberapa tahun kemudian, sebuah Konvensi Jenewa 
terpisah mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang (1929). 

Setelah bencana Perang Dunia II, yang menjadi saksi kekejaman besar-besaran 
yang dilakukan tidak hanya terhadap kombatan yang terluka, ditangkap 
dan menyerah tetapi juga terhadap jutaan warga sipil di wilayah-wilayah 
pendudukan, Konferensi Diplomatik 1949 mengadopsi keempat Konvensi 
Jenewa yang sudah direvisi dan dilengkapi: Konvensi untuk Perbaikan 
Kondisi Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit di Darat (Konvensi Jenewa 
Pertama), Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata 
yang Luka, Sakit dan Kapalnya Karam di Laut (Konvensi Jenewa Kedua), 
Konvensi tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang (Konvensi Jenewa 
Ketiga) dan Konvensi tentang Pelindungan terhadap Warga Sipil pada Masa 
Perang (Konvensi Jenewa Keempat). Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang 
masih berlaku hingga saat ini dan, dengan 196 Negara Pihak, telah menjadi 
perjanjian yang paling banyak diratifikasi.43 

Dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bergabungnya dua 
kutub tatanan dunia setelah Perang Dingin, perang yang terjadi tidak lagi 
antara negara-negara berdaulat (konflik bersenjata internasional), melainkan 
antara pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir (konflik bersenjata 
non-internasional). Di satu sisi, yang tadinya kekuatan kolonial semakin 
dihadapkan pada tuntutan populer atas kemerdekaan dan penentuan 
nasib sendiri, yang mengakibatkan perang pembebasan nasional – dari 
Semenanjung Melayu sampai Timur Tengah hingga Maghreb dan sub-
Sahara Afrika. Di sisi lain, kebijakan mutual penangkal nuklir berujung 
pada kebuntuan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang pada 
gilirannya mengakibatkan proliferasi perang perwakilan (proxy) yang bersifat 

43 Lihat Negara-negara pihak pada perjanjian-perjanjian pokok, dokumen referensi ICRC, 
tersedia pada: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountry.xsp 
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non-internasional antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata 
terorganisir, di mana masing-masing pihak didukung oleh salah satu dari 
kedua negara adidaya.

Sejauh ini, satu-satunya ketentuan hukum perjanjian yang berlaku pada 
konflik bersenjata non-internasional adalah Pasal 3 ketentuan yang sama, yang 
pada dasarnya mewajibkan pelindungan dan perlakuan manusiawi terhadap 
semua orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian secara aktif dalam 
permusuhan. Baru pada tahun 1977 dua protokol tambahan pada Konvensi Jenewa 
diadopsi untuk lebih mengembangkan perjanjian HHI. Protokol Tambahan I, 
"yang Berhubungan dengan Pelindungan Korban-korban Konflik Bersenjata 
Internasional," tidak hanya meningkatkan dan menjelaskan pelindungan yang 
sudah disediakan oleh Konvensi Jenewa, tetapi juga memuat kodifikasi sistematis 
pertama dari HHI yang mengatur perilaku permusuhan. Protokol ini juga 
mengasimilasi perang pembebasan nasional tertentu melawan dominasi kolonial, 
pendudukan asing dan rezim rasis dengan konflik bersenjata internasional, 
sehingga dengan demikian memberikan anggota pasukan pemberontak hak dan 
keistimewaan yang sama seperti yang dinikmati oleh kombatan yang mewakili 
Negara berdaulat. Protokol II, "yang Berhubungan dengan Pelindungan Korban-
korban Konflik Bersenjata Non-internasional," memperkuat dan selanjutnya 
mengembangkan jaminan mendasar yang didirikan oleh Pasal 3 ketentuan yang 
sama untuk situasi perang saudara.

Pada saat yang sama, upaya untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu 
di kalangan kombatan dan untuk meminimalisir kerugian insidentil pada 
warga sipil berujung pada berbagai konvensi dan protokol internasional yang 
melarang atau membatasi pengembangan, penimbunan atau penggunaan 
beragam senjata, termasuk senjata kimia dan biologi,44 senjata pembakar,45 
senjata laser yang menyebabkan kebutaan,46 ranjau darat dan bom curah.47 
Selain itu, Negara-negara kini diwajibkan melakukan kajian kompatibilitas 
senjata-senjata yang baru dikembangkan dengan aturan-aturan dan prinsip-
prinsip HHI.48

Secara bersamaan, praktik Negara sudah melahirkan bidang besar HHI 
kebiasaan yang berlaku pada semua konflik bersenjata,49 sementara putusan 

44 Konvensi Senjata Biologi; Konvensi Senjata Kimia.
45 Protokol III pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu
46 Protokol tentang Senjata Laser yang Membutakan (Protokol IV pada Konvensi 1980), 13 

Oktober 1995.
47 Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti-Personel; Konvensi Bom Curah. 
48 PT I, Pasal 36. Mengenai regulasi senjata dalam HHI, lihat Bab 3.V.4-5 dan VI.4.
49 Lihat Kotak Teks 1, Bab 1.II. 2.
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pengadilan seperti Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, ICJ, Tribunal ad hoc 
untuk eks-Yugoslavia, Rwanda dan Sierra Leone, dan baru-baru ini, Mahkamah 
Pidana Internasional, memberikan kontribusi besar pada klarifikasi dan 
interpretasi harmonis antara HHI kebiasaan dan HHI perjanjian. 

Dewasa ini, setelah 150 tahun pengembangan, perbaikan dan kodifikasi, 
kode dan praktik masa lalu yang pernah terfragmentasi dan tak berbentuk 
telah berevolusi menjadi bidang hukum internasional yang terkonsolidasi 
dan mengikat secara universal yang mengatur perilaku permusuhan dan 
memberikan pelindungan kemanusiaan bagi korban semua konflik bersenjata. 
Justru pada saat ini dengan kematangan relatif bahwa datangnya milenium 
baru menghadirkan tantangan terkini pada pencapaian fundamental HHI. 

4. Tantangan saat ini dan yang bermunculan 

4.1 "Perang melawan teror" dan munculnya kejahatan terorganisir
Tidak ada peristiwa yang lebih menggambarkan tantangan keamanan global 
abad dua puluh satu dibandingkan serangan teroris dramatis tanggal 11 
September 2001 di New York City dan Washington, DC. Untungnya, kendati 
serangan ini tetap bersifat luar biasa dari segi skala dan besarnya, serangan 
tersebut telah memicu pergeseran paradigma yang dijamin kebenarannya 
dalam kebijakan keamanan nasional dan internasional. Beberapa hari setelah 
serangan, Amerika Serikat menyatakan "perang melawan teror" secara global, 
Dewan Keamanan PBB menegaskan hak membela diri dari sesuatu yang 
tampaknya sebuah serangan oleh kelompok teroris transnasional, dan NATO 
untuk pertama kalinya dalam sejarah menyatakan kasus pembelaan diri 
kolektif berdasarkan Pasal 5 Pakta Atlatik Utara. Kebuntuan nuklir selama 
satu dasawarsa antar Negara-negara adidaya itu tidak lagi dianggap sebagai 
masalah keamanan terpenting di dunia, dan fokus bergeser ke kerentanan 
masyarakat modern dan global terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh 
kelompok teroris yang canggih dan bentuk lain dari kejahatan terorganisir 
transnasional. Munculnya retorika "perang melawan teror", diikuti dengan 
operasi militer terhadap kelompok dan individu teroris yang dicurigai di 
Afghanistan, Yaman, Somalia dan tempat lain, dan penangkapan disertai 
transfer ratusan tersangka ke pusat-pusat penahanan seperti fasilitas interniran 
AS di Stasiun Angkatan Laut di Teluk Guantanamo di Kuba menimbulkan 
sejumlah pertanyaan mengenai sifat dan konsekuensi dari operasi tersebut 
berdasarkan hukum internasional. Dapatkah semua atau sebagian "perang 
melawan teror" global dianggap sebagai konflik bersenjata yang diatur oleh 
HHI? Jika demikian, apa delimitasi geografis konflik ini dan bagaimana HHI 
saling berhubungan dengan hukum hak asasi manusia? Bagaimana status 
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hukum dari tersangka teroris, termasuk mereka yang dicabut kebebasannya? 
Apakah mereka kombatan yang "unprivileged" [tidak mendapat hak istimewa] 
yang dapat diserang secara langsung? Atau apakah mereka penjahat warga 
sipil yang dapat dikenai penangkapan dan penuntutan berdasarkan aturan 
penegakan hukum? Setelah ditangkap, apakah mereka berhak atas status 
kombatan dan tawanan perang, atau apakah mereka harus diperlakukan 
sebagai tawanan sipil? Apa jaminan peradilan dan hak-hak prosedural dari 
orang-orang yang diinternir atau dituntut atas dugaan keterlibatan mereka 
dalam terorisme transnasional? Batas larangan penyiksaan dan perlakuan 
tidak manusiawi apa yang dikenakan pada metode interogasi yang digunakan 
untuk mencegah ancaman teroris yang dipandang sangat dekat dan segera? 
Seperti yang akan ditunjukkan, beberapa pertanyaan ini sebagian besar telah 
terselesaikan, sementara pertanyaan lain masih kontroversial hingga hari 
ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa tantangan hukum yang terkait 
dengan terorisme transnasional bukan merupakan fenomena terisolasi, 
tetapi merupakan bagian dan paket dari tren yang lebih luas terkait kejahatan 
terorganisir transnasional yang kian menjadi perhatian penting keamanan 
internasional. Dengan demikian, pertanyaan serupa berkaitan dengan 
penerapan dan penafsiran HHI juga mungkin timbul dalam konteks lain di 
mana Negara-negara beralih ke alat dan metode militer untuk melindungi 
keamanan internal dan eksternal mereka, baik dalam kampanye melawan 
narkotika skala besar, dalam operasi melawan pembajakan multinasional di 
laut, atau bahkan dalam kasus-kasus yang sangat dramatis berupa perang 
antar geng perkotaan atau penyanderaan massal. Sebagai akibat dari tren 
ini, pembedaan antara perdamaian dan konflik bersenjata, dan antara 
kepolisian dan aksi perang militer, menjadi semakin kabur, dan semakin 
besar kebingungan terkait standar hukum yang mengatur situasi seperti ini.

" Mengenai ruang lingkup keberlakuan HHI, lihat Bab 2.

" Mengenai status hukum, perlakuan dan jaminan prosedural terhadap 
orang yang dicabut kebebasannya, termasuk kombatan "yang tidak 
mendapat hak istimewa", lihat Bab 5.

4.2  Konflik asimetris dan tantangan terhadap non-resiprositas
Sejak berakhirnya Perang Dingin, konflik bersenjata telah menjadi semakin 
asimetris, biasanya mengadu antara Negara yang sangat kuat berhadapan 
dengan kelompok bersenjata yang sering kali kurang terorganisir dan dengan 
perlengkapan minim. Contoh utama konflik semacam itu adalah kampanye 
pasukan multinasional melawan Taliban di Afghanistan dan operasi Israel 
yang berulang-ulang terhadap Hamas di Jalur Gaza. Keunggulan teknologi 
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dan militer yang sangat besar dari Negara yang terlibat mendorong kelompok-
kelompok oposisi menghindari identifikasi diri dan kekalahan dengan cara 
bergerak di bawah tanah, berbaur dengan penduduk sipil dan terlibat dalam 
berbagai bentuk perang gerilya. Alhasil, konfrontasi militer sering kali 
mengambil tempat di tengah-tengah kawasan padat penduduk, yang tidak 
hanya membuat penduduk sipil terpapar pada risiko kerugian insidental 
yang semakin besar, tetapi juga mempermudah terjadinya partisipasi secara 
langsung warga sipil dalam permusuhan. Selain itu, karena tidak bisa 
mengalahkan lawan dalam konfrontasi langsung dengan musuh, kelompok 
bersenjata semakin tergoda untuk menggunakan alat dan metode yang 
dilarang oleh HHI, seperti menyalahgunakan pakaian sipil hingga secara 
curang membunuh, melukai atau menangkap musuh, melakukan serangan 
tanpa pandang bulu, atau bahkan langsung menjadikan warga sipil, personel 
kemanusiaan atau petugas medis dan infrastrukturnya sebagai sasaran (yang 
disebut "sasaran empuk"). Angkatan bersenjata Negara, selanjutnya, sering 
kali tidak bisa dengan benar mengidentifikasi musuh dan semakin berisiko 
diserang oleh orang yang tidak dapat mereka bedakan dengan penduduk 
sipil. Secara keseluruhan, tren ini menghadirkan tekanan besar pada konsep 
non-resiprositas dan kesetaraan pihak yang berperang dan, sayangnya, juga 
pada kemauan baik angkatan bersenjata Negara dan kelompok bersenjata 
non-Negara untuk menerima kewajiban mereka berdasarkan HHI.

4.3  Privatisasi dan sipilisasi kegiatan militer dan keamanan
Angkatan bersenjata selalu didukung oleh warga sipil, termasuk kontraktor 
dan pekerja layanan pemerintahan sipil. Memang benar, kecuali dalam 
beberapa kasus yang sangat spesifik,50 HHI tidak melarang pengalihan daya 
[outsourcing] fungsi militer dan keamanan, tetapi bahkan mengatur bahwa 
warga sipil yang secara resmi diberi kewenangan untuk mendampingi 
angkatan bersenjata dalam konflik bersenjata internasional berhak atas status 
tawanan perang pada saat ditangkap.51 Akan tetapi, dalam satu dasawarsa 
terakhir terlihat adanya tren yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait 
pengalihan daya fungsi yang secara tradisional dipegang oleh angkatan 
bersenjata Negara ke perusahaan militer dan keamanan swasta. Dalam perang 
belum lama ini di Irak dan Afghanistan, misalnya, puluhan ribu kontraktor 
swasta dikerahkan, dan bahkan ada periode ketika mereka jelas lebih banyak 

50 Yang terpenting, Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan bahwa “setiap kamp tawanan perang 
harus berada di bawah kewenangan langsung perwira yang bertanggung jawab yang berasal 
dari angkatan bersenjata reguler Kuasa Penahan” (KJ III, Pasal 39), dan bahwa “setiap tem-
pat interniran harus berada di bawah kewenangan perwira yang bertanggung jawab, yang 
dipilih dari pasukan militer reguler atau pemerintahan sipil reguler dari Kuasa Penahan” (KJ 
IV, Pasal 99). 

51 KJ III, Pasal 4(4) dan (5).
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jumlahnya dibandingkan dengan pasukan multinasional di lapangan. 
Tergantung pada konteks, perusahaan tersebut mungkin memegang berbagai 
fungsi, mulai dari rekonstruksi, logistik, pelatihan dan pelayanan administrasi 
untuk penyediaan keamanan bagi personel sipil dan militer dan infrastruktur, 
dan mulai dari pemeliharaan dan pengoperasian sistem senjata yang 
kompleks hingga menjaga dan menginterogasi tahanan. Sebagian kegiatan 
mereka begitu erat terkait dengan operasi tempur sehingga personel mereka 
berisiko dianggap berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan dan, 
tergantung pada keadaan, bahkan sebagai tentara bayaran.52 Privatisasi fungsi 
militer juga menimbulkan sejumlah masalah kemanusiaan serius. Pertama, 
harus ditekankan bahwa, melalui praktik pengalihan daya, Negara tidak bisa 
membebaskan diri dari tanggung jawab hukum mereka berdasarkan HHI. 
Dengan demikian, mereka tetap bertanggung jawab memastikan bahwa 
perusahaan militer dan keamanan swasta yang dikontrak oleh mereka, atau 
yang beroperasi atau dimasukkan ke wilayah mereka, untuk menghormati 
semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk HHI. Selain itu, apa 
pun yang mungkin menjadi fungsi atau kegiatan mereka, kontraktor swasta 
tidak pernah berada di luar pelindungan HHI. Singkatnya, bertentangan 
dengan persepsi yang dikenal, kontraktor militer dan keamanan swasta tidak 
beroperasi dalam kekosongan hukum.

" Mengenai partisipasi warga sipil dalam permusuhan, lihat Bab 3.I.4.

Kotak teks 3: Dokumen Montreux 

Dokumen Montreux mengenai Kewajiban Hukum Internasional Terkait dan Praktik Baik 
untuk Negara-negara berhubungan dengan Operasi Perusahaan Militer dan Keamanan 
Swasta selama Konflik Bersenjata [Montreux Document on Pertinent International Legal 
Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military and 
Security Companies during Armed Conflict] (Dokumen Montreaux) adalah produk 
sebuah inisiatif bersama yang diluncurkan pada 2006 oleh pemerintah Swiss dan ICRC. 
Inisiatif ini bertujuan memperjelas kewajiban internasional yang sudah ada yang relevan 
dengan operasi perusahaan militer dan keamanan swasta dalam situasi konflik bersenjata 
dan untuk memberikan dukungan dan bimbingan bagi pelaksanaan kewajiban mereka. 
Dokumen ini fokus pada isu-isu praktis yang menjadi perhatian kemanusiaan dan tidak 
mengambil sikap mengenai pertanyaan penting, tetapi terpisah, tentang legitimasi 
pemanfaatan perusahaan-perusahan semacam itu dalam konflik bersenjata.

Dokumen Montreux terdiri dari dua bagian. Bagian I menyatakan kembali kewajiban-
kewajiban Negara, perusahaan militer dan keamanan swasta dan personel mereka 

52 Untuk definisi tentara bayaran berdasarkan HHI, lihat PT I, Pasal 47 dan HHI Kebiasaan, Aturan 108.
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berdasarkan hukum internasional yang ada, termasuk HHI dan hukum hak asasi 
manusia, sehubungan dengan operasi perusahaan tersebut dalam situasi konflik 
bersenjata. Dalam menyikapi kewajiban negara, Dokumen Montreux membedakan 
antara Negara yang menggunakan jasa perusahaan tersebut (Negara yang mengontrak), 
Negara yang di wilayahnya perusahaan tersebut beroperasi (Negara teritorial) dan 
Negara di wilayah mana mereka bermarkas atau didirikan (Negara asal). Bagian I juga 
membahas kewajiban "semua Negara lain," kewajiban perusahaan militer swasta dan 
keamanan serta personel mereka, dan isu tanggung jawab atasan dan tanggung jawab 
Negara atas perilaku perusahaan tersebut. Bagian II memaparkan kompilasi praktik-
praktik baik yang dirancang untuk membantu Negara pengontrak, Negara teritorial dan 
Negara asal dalam mematuhi kewajiban-kewajiban hukum ini. Praktik-praktik yang baik 
ini sebagian besar didasarkan pada praktik Negara yang sudah ada di bidang terkait dan 
mencakup langkah-langkah seperti memperkenalkan rezim perizinan yang transparan, 
mewajibkan pelatihan memadai dan memastikan akuntabilitas perdata dan pidana.

Dokumen Montreux dikembangkan antara Januari 2006 dan September 2008 dengan 
dukungan ahli pemerintah dari 17 Negara dan berkonsultasi dengan perwakilan 
masyarakat sipil dan industri militer dan keamanan swasta. Dokumen Montreux tidak 
menciptakan kewajiban hukum baru, juga tidak melegitimasi atau memberikan dasar 
hukum bagi penggunaan perusahaan militer dan keamanan swasta. 

 Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Montreux Document on Pertinent 
International Legal Obligations and Good Practices for States related to 
Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict, 
ICRC dan Departemen Luar Negeri Pemerintah Federal, Swiss, bulan Agustus 
2009, 44 halaman.

 Daftar terbaru Negara dan organisasi yang mendukung dapat dilihat di:  https://
www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-law/international-
humanitarian-law/private-military-security-companies/participating-states.
html
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4.4  Teknologi senjata baru
Dalam banyak konflik bersenjata kontemporer, operasi militer dan sistem 
senjata telah mencapai tingkat kompleksitas yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, yang melibatkan koordinasi dengan berbagai macam sumber 
daya manusia dan teknologi yang saling tergantung di lokasi berbeda-beda 
yang tersebar di seluruh dunia. Dalam kaitan dengan munculnya teknologi 
baru, seperti senjata yang dikendalikan dari jarak jauh, alat peperangan 
siber, nanoteknologi dan senjata yang semakin otonom, perkembangan ini 
menimbulkan tantangan signifikan mengenai interpretasi dan penerapan 
HHI. 

(a)  Drone yang dikendalikan dari jarak jauh
Sebagai contoh, penggunaan secara sistematis drone yang dikendalikan dari 
jarak jauh untuk operasi kontra-teroris di negara-negara seperti Afghanistan, 
Pakistan dan Yaman menimbulkan pertanyaan mengenai keberlakuan HHI 
untuk operasi semacam ini dan, dengan demikian, terkait peraturan yang 
mengatur penggunaan kekuatan mematikan terhadap orang-orang yang 
dijadikan sasaran. Manakala HHI berlaku, penggunaan drone secara sistematis 
menimbulkan kekhawatiran berkaitan dengan keandalan informasi yang 
digunakan untuk penentuan sasaran, keterpaparan penduduk sipil terhadap 
kerugian insidental, dan ketidakmampuan penyerang untuk merawat korban 
yang terluka, atau untuk menangkap bukannya membunuh.

Sistem udara tak berawak: sebuah pesawat Predator siap mengudara, 2004. 
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(b)  Perang siber
Perkembangan lain yang relatif baru adalah perluasan operasi militer 
ke dunia siber, yang disebut "domain perang kelima" setelah darat, laut, 
udara dan ruang angkasa. Meskipun pada umumnya tidak terbantahkan 
bahwa HHI juga akan berlaku pada operasi siber yang dilakukan dalam 
kaitannya dengan konflik bersenjata yang sudah ada, tidak jelas apakah 
operasi siber semata bisa menimbulkan konflik bersenjata dan, dengan 
demikian, memicu keberlakuan HHI. Selain itu, segera setelah operasi siber 
diatur oleh HHI, pertanyaan lantas muncul mengenai apa sebenarnya yang 
merupakan "serangan" – yang didefinisikan dalam HHI sebagai "tindakan 
kekerasan"53 – di dunia siber, dan bagaimana proporsionalitas "kerusakan 
ikutan" (collateral damage) dengan infrastruktur sipil harus dinilai, terutama 
mengingat kenyataan bahwa jaringan komputer militer dan sipil pada 
umumnya saling berhubungan. Juga, tindakan kehati-hatian apa yang dapat 
dan harus diambil untuk menghindari risiko kerusakan insidentil berlebihan 
pada objek sipil yang fungsinya tergantung pada sistem komputer (instalasi 
nuklir dan hidro-elektrik, rumah sakit, dll)? Bagaimana dapat dipastikan 
bahwa kerusakan tersebut pada akhirnya tidak menyebabkan kerugian 
yang keliru atau berlebihan terhadap orang-orang dan benda-benda yang 
dilindungi dari serangan langsung? Apa maksud dari kewajiban kombatan 
untuk membedakan diri dari penduduk sipil di dunia siber? Perang siber juga 
menimbulkan permasalahan hukum mengenai kepentingan fundamental 
di bidang lain dari hukum internasional, seperti jus ad bellum dan hukum 
netralitas. Permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan melalui 
interpretasi secara cermat atas perjanjian-perjanjian HHI yang sudah ada 
dan aturan kebiasaan. Diskusi saat ini mengenai interpretasi dan penerapan 
hukum internasional di dunia maya melibatkan semakin banyak forum 
akademik, nasional dan internasional, dan tentu saja akan memakan waktu 
hingga konsensus muncul terkait hal itu. Akan tetapi, proses yang masih terus 
berlangsung ini, tidak boleh mengarah pada persepsi yang salah mengenai 
kekosongan hukum dalam "domain kelima" ini, tapi harus dibangun di atas 
premis bahwa hukum internasional yang sudah ada sepenuhnya berlaku di 
dunia siber. Dalam situasi konflik bersenjata, hal ini mencakup semua aturan 
dan prinsip HHI yang relevan. 

53 PT I, Pasal 49 (1).
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Kotak teks 4:  Manual Tallinn tentang Hukum Internasional yang Berlaku 
untuk Perang Siber

Pada 2009, Pusat Keunggulan Pertahanan Siber Kerja Sama yang berafiliasi dengan 
NATO [NATO-affiliated Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence] meluncurkan 
proyek multi-tahun yang bertujuan untuk menghasilkan Manual Tallinn tentang Hukum 
Internasional yang Berlaku untuk Perang Siber [Tallinn Manual on the International Law 
Applicable to Cyber Warfare atau Tallinn Manual).54 Proyek ini mengumpulkan ahli-ahli 
di bidang hukum internasional, profesional dan akademisi, terutama dari NATO dan 
kalangan militer sekutu NATO, dengan pengamat dari ICRC, Pusat Keunggulan dan 
Komando Siber Amerika Serikat, dalam upaya untuk mencermati bagaimana aturan dan 
prinsip hukum internasional yang ada dapat diterapkan pada perang siber. 

Manual Tallinn dimaksudkan untuk menyatakan kembali dan memperjelas hukum 
internasional yang mengatur perang siber, termasuk hukum yang mengatur penggunaan 
kekuatan antar Negara (jus ad bellum), dan hukum yang mengatur perilaku konflik 
bersenjata internasional dan non-internasional (jus in bello). Manual ini tidak membahas 
aktivitas dunia siber yang terjadi di bawah ambang batas "penggunaan kekuatan" (jus ad 
bellum) atau konflik bersenjata (jus in bello),55 juga tidak mendalami hukum hak asasi 

54 Teks lengkap Tallinn Manual tersedia di: http://issuu.com/nato_ccd_coe/docs/tallinnmanual 
55 Untuk menentukan situasi apa yang memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata menurut HHI, lihat Bab 2.III-V.

Personel di Air Force Space Command Network Operations & Security Center di Peterson 
(Pusat Keamanan dan Operasi Jaringan Komande Ruang Angkasa Angkatan Udara) di Colorado 
Springs, Colorado, 2014. 
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manusia, hukum pidana internasional atau hukum telekomunikasi internasional. Manual 
dibagi menjadi sembilan puluh lima aturan "blackletter", masing-masing disertai dengan 
komentar. Aturan "blackletter", merupakan penyajian kembali hukum internasional 
konflik siber. Komentar yang menyertai setiap aturan mengidentifikasi dasar hukum 
yang daripadanya suatu aturan dikembangkan, memperluas ke penerapannya dalam 
praktik dan menetapkan posisi berbeda-beda untuk ruang lingkup atau penerapannya. 

Proses Manual Tallinn pada saat ini adalah inisiatif yang paling signifikan untuk 
menyatakan kembali dan memperjelas hukum internasional yang berlaku untuk 
perang siber. Namun, perlu dicatat bahwa Manual ini tidak mengikat secara hukum 
dan tidak selalu mewakili pandangan NATO atau organisasi lain, atau Negara mana 
pun. Sebaliknya, Manual ini semata-mata merefleksikan pendapat para ahli yang 
berpartisipasi, yang mana semuanya bertindak dalam kapasitas pribadi mereka. Selain 
itu, Manual tidak membuat rekomendasi berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut 
harus diklarifikasi dan dikembangkan; hanya menyatakan kembali dan berkomentar 
tentang hukum sebagaimana dipandang oleh para ahli yang berpartisipasi. Manual ini 
diterbitkan pada 2013 oleh Cambridge University Press.

 Lihat Michael Schmitt (ed.), Tallinn Manual on the International Law Applicable 
to Cyber Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 300 halaman.

Angkatan Darat Amerika Serikat bekerja dengan industri dan universitas untuk mempelajari 
robot mikro dan mengembangkan teknologi yang memungkinkan tentara untuk melihat ancaman 
yang mengintai yang berada di luar jangkauan pandangan mereka dengan menggunakan robot 
otonom seukuran kelelawar dan burung kolibri dan bahkan sekecil lalat buah, 2012.
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(c)  Perkembangan yang tengah berlangsung: Nanoteknologi dan 
senjata otonom 

Perkembangan teknologi lain yang potensial menjadi perhatian bagi HHI adalah 
pengenalan nanoteknologi dan senjata yang semakin otonom di medan perang 
kontemporer. Meskipun nanoteknologi telah digunakan dalam operasi militer 
saat ini, terutama untuk meningkatkan performa amunisi tertentu dan plat 
baja pelindung, pengembangan robot yang sepenuhnya otonom yang mampu 
mengambil keputusan untuk menentukan sasaran secara independen tanpa 
keterlibatan manusia mungkin baru terlihat beberapa dasawarsa ke depan. 
Akan tetapi, prospek ini jelas menimbulkan pertanyaan mengenai pengendalian 
operasional sistem senjata semacam itu dan tanggung jawab hukum dan pidana 
atas kerusakan yang dilakukan oleh mereka, dalam hal tindakan yang melanggar 
HHI. Observasi terpenting yang harus dibuat di sini adalah bahwa tanggung 
jawab untuk memastikan bahwa semua alat dan metode yang digunakan dalam 
konflik bersenjata mematuhi HHI akan selalu berada di pundak pihak-pihak 
yang terlibat konflik tersebut. Selain itu, setiap tindakan individual atau kelalaian 
yang merupakan implikasi pidana pelanggaran HHI akan tetap tunduk pada 
penuntutan dan hukuman, bahkan jika "keputusan" utama untuk melakukan 
kejahatan tersebut diambil oleh mesin berdasarkan program dan algoritma 
bukan perintah waktu nyata oleh operator manusia.

" Mengenai tugas Negara untuk melakukan kajian hukum teknologi 
senjata baru, lihat Bab 3.V.5.

Rumah Sakit Keysaney di Mogadishu, Somalia, 1991. Perhatikan lambang palang merah dan 
bulan sabit merah dan instruksi larangan membawa masuk senjata. 
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 4.5  Penghormatan pada HHI
Kesulitan hukum dan praktis yang timbul sebagai akibat dari perubahan 
dalam lingkungan keamanan kontemporer menyebabkan kebingungan dan 
ketidakpastian tidak hanya tentang pembedaan antara konflik bersenjata dan 
penegakan hukum, tetapi juga tentang kategorisasi tradisional orang-orang 
sebagai warga sipil dan kombatan dan delimitasi temporal dan geografis 
"medan perang." Sebagaimana paling dibuktikan secara menyedihkan oleh 
kontroversi seputar kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek dari 
"perang melawan teror" Amerika Serikat, kebingungan dan ketidakpastian 
itu juga memicu keraguan tentang memadai atau tidaknya HHI yang sudah 
ada untuk mengatasi tantangan keamanan yang muncul pada abad kedua 
puluh satu. Sebagai respons, berbagai pemangku kepentingan penting sudah 
meluncurkan proses penting untuk menganalisis, menegaskan kembali dan 
mengklarifikasi HHI di bidang yang menjadi keprihatinan kemanusiaan 
tertentu, termasuk yang paling baru, inisiatif ICRC mengenai penguatan 
pelindungan hukum bagi korban konflik bersenjata dan inisiatif bersama 
Swiss dan ICRC mengenai penguatan mekanisme untuk pelaksanaan HHI 
(lihat Kotak Teks 9, Bab 7.III.4.b). Proses-proses ini masih terus berlangsung, 
tapi dua observasi awal sudah dapat diambil dari kerja persiapan dan diskusi 
awal. Pertama, mungkin memang ada bidang-bidang tertentu dari HHI yang 
perlu lebih diperkuat guna lebih melindungi individu yang terkena dampak 
konflik bersenjata kontemporer. Namun, kebutuhan kemanusiaan yang paling 
mendesak bukanlah untuk mengadopsi aturan baru melainkan memastikan 
kepatuhan sebenar-benarnya pada kerangka hukum yang sudah ada.

"      Mengenai implementasi dan penegakan HHI, lihat Bab 7.

"     Mengenai peran khusus dari ICRC berkaitan dengan implementasi dan  
     penegakan HHI, lihat Bab 8. 

Untuk pendalaman (Sejarah Singkat HHI dan Sejumlah Tantangan 
Kontemporer HHI)56

 The Story of an Idea, film, ICRC, 2008. Tersedia di: https://www.youtube.com/
watch?v=I9bsmnuJU-o 

 Henry Dunant, A Memory of Solferino, ICRC, Jenewa, 1986, 147 halaman.
 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in War?, 

ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 3: Historical development of international 
humanitarian law, hlm. 139–148.

56    Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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 Mary Ellen O'Connell, "Historical development and legal basis," dalam Dieter 
Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, edisi ketiga, 
Oxford University Press, Oxford, 2013, hlm. 1–42.

 Gabor Rona, "Interesting times for international humanitarian law: Challenges 
from the 'war on terror'," The Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 27(2), Musim 
Panas/Musim Gugur 2003, hlm. 55–74.

 Robin Geiss, "Asymmetric conflict structures," IRRC, Vol. 88, No. 864, Desember 
2006, hlm. 757–777.

 "Private military companies," IRRC, Vol. 88, No. 863, September 2006.
 "Business, violence and conflict," IRRC, Vol. 94, No. 887, Musim Gugur 2012.
 "New technologies and warfare," IRRC, Vol. 94, No. 886, Musim Panas 2012. 
 Pelayanan Nasihat ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional, What Is 

International Humanitarian Law?, 2004.
 "Current debates on IHL," halaman web, ICRC. Tersedia pada: https://www.icrc.

org/en/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl 

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 85, United States, The Prize Cases 
 Kasus No. 263, United States, Status and Treatment of Detainees held in 

Guantánamo Naval Base
 Kasus No. 286, The Conflict in Western Sahara
 Kasus No. 288, United States, The September 11 2001 Attacks
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Kabul, Afghanistan. Pusat Pelatihan Militer, 2007. Seorang anggota kontingen Pasukan Bantuan 
Keamanan Internasional yang berasal dari Republik Macedonia eks-Yugoslavia sedang berpatroli.
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Struktur 
I. Relevansi dan definisi istilah "konflik bersenjata" 
II. Pembedaan antara konflik bersenjata internasional dan non-

internasional
III. Konflik bersenjata internasional
IV. Pendudukan perang
V. Konflik bersenjata non-internasional
VI. Konflik bersenjata yang mendapat intervensi asing

Rangkuman 

" Begitu konflik bersenjata terjadi, setiap tindakan yang diambil 
untuk alasan yang berkaitan dengan konflik diatur oleh HHI.

" Konflik bersenjata terjadi manakala jalan yang harus ditempuh 
adalah kekuatan bersenjata atau pendudukan perang antar 
Negara (konflik bersenjata internasional), atau ketika kekerasan 
bersenjata berlarut-larut terjadi antara otoritas pemerintah dan 
kelompok bersenjata terorganisir atau antar kelompok-kelompok 
semacam itu (konflik bersenjata non-internasional). 

" Pendudukan perang terjadi sejauh, dan selama, salah satu Negara 
mempertahankan kewenangan militer atas seluruh atau sebagian 
dari wilayah Negara lain, bahkan jika pendudukan tersebut tidak 
mendapat perlawanan bersenjata. 

" Konflik bersenjata yang melibatkan intervensi asing (termasuk 
multinasional) dianggap bersifat internasional atau non-
internasional tergantung pada apakah melibatkan konfrontasi 
bersenjata antar-Negara, atau antara Negara dan kelompok 
bersenjata terorganisir. 

"	Secara hukum, tidak ada jenis konflik bersenjata lain. Gangguan 
dan ketegangan dalam negeri – kerusuhan, aksi kekerasan teri-
solasi dan sporadis serta aksi serupa lainnya – bukan merupakan 
konflik bersenjata.
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Untuk pendalaman57

 Panel Discussion – Scope of the law in armed conflict, ICRC, Februari 2015. 
Rekaman tersedia pada: https://www.icrc.org/en/event/scope-of-law 

 Modul e-learning ICRC, When does international humanitarian law apply? 
Tersedia pada: http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M4/index.html 

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 2: International humanitarian law as a 
branch of public international law, hlm. 101–138.

 Jelena Pejic, "Extraterritorial targeting by means of armed drones: Some legal 
implications," IRRC, Vol. 96, No. 893, Musim Semi 2014, hlm. 67–106.

 "Scope of application of the law in armed conflict," IRRC, Vol. 96, No. 893, Musim 
Semi 2014.

 "Typology of armed conflicts," IRRC, Vol. 91, No. 873, Maret 2009.

Upaya untuk membatasi dan mengatur perilaku pihak-pihak yang berperang 
selalu diiringi dengan ketidaksepahaman mengenai situasi mana yang harus 
diatur oleh aturan-aturan yang relevan. Definisi yang tepat dari konsep 
seperti "perang," "konflik bersenjata" atau "pendudukan" diadopsi untuk 
mengklarifikasi pertanyaan ini, namun tidak lama berselang pihak yang 
berperang mulai menghindari kewajiban mereka di lapangan dengan alasan 
bahwa situasi yang dihadapi atau pihak lawan gagal memenuhi kriteria hukum 
yang diperlukan untuk keberlakuan dan pelindungan hukum. Oleh karena 
itu, sangat penting untuk mencermati terminologi perjanjian dan konsep 
kebiasaan yang menentukan dan membatasi lingkup temporal, teritorial, 
material dan personal dari keberlakuan HHI kontemporer.

I. RELEVANSI DAN DEFINISI ISTILAH "KONFLIK 
BERSENJATA"

HHI dirancang secara khusus untuk mengatur konflik bersenjata. Dengan 
demikian, HHI memuat rincian ketentuan yang mengatur alat dan metode 
peperangan dan pelindungan atas orang dan objek yang berada di tangan 
pihak-pihak yang berperang. Begitu konflik bersenjata terjadi, setiap 
tindakan yang diambil untuk alasan yang berkaitan dengan konflik tersebut 
harus sesuai dengan HHI. Sebaliknya, HHI tidak berlaku untuk konfrontasi 

57 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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antar-Negara yang bukan merupakan konflik bersenjata, atau gangguan dan 
ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan terisolasi dan 
sporadis dan aksi serupa yang bukan merupakan konflik bersenjata.58 

Oleh karena itu, dengan tidak adanya konflik bersenjata, perbedaan antara 
Negara dan permasalahan apapun terkait pelindungan individual harus 
diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa damai. Sebagai 
contoh, warga negara dari suatu Negara yang ditahan di Negara lain akan 
dilindungi oleh hukum hak asasi manusia dan, tergantung pada keadaan, 
dapat memperoleh pelindungan diplomatik dan konsuler dari negara asal 
mereka atau mendapatkan keuntungan dari pelindungan berdasarkan hukum 
pengungsi internasional. Namun, mereka tidak berhak mendapatkan status 
dan pelindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa 1949, seperti hak 
sebagai tawanan perang atau interniran sipil untuk mendapat kunjungan 
dari ICRC. Juga, dalam situasi yang tidak mencapai ambang batas konflik 
bersenjata, penggunaan kekuatan atau pelaksanaan kewenangan lain oleh 
Negara terhadap kelompok dan individu di dalam yurisdiksinya tetap diatur 
oleh hukum hak asasi manusia, dan setiap kekerasan atau kerugian lain yang 
disebabkan oleh kelompok dan individu semacam itu tetap merupakan isu 
penegakan hukum yang terutama diatur oleh hukum nasional.

Meskipun adanya konflik bersenjata merupakan prasyarat mutlak untuk 
keberlakuan HHI secara keseluruhan, beberapa kewajiban yang ditetapkan 
dapat juga berlaku pada masa damai, dan sebagian pelindungannya dapat 
melampaui periode berakhirnya konflik bersenjata. Misalnya, banyak 
perjanjian senjata yang melarang tidak hanya penggunaan, tapi juga 
pengembangan, penimbunan, produksi dan penjualan senjata tertentu oleh 
Negara, dan mewajibkan mereka untuk melakukan pengkajian hukum 
atas pengembangan atau akuisisi senjata apa pun.59 Negara juga memiliki 
kewajiban pada masa damai berkaitan dengan pelatihan dan diseminasi HHI 
dan terkait penyelidikan dan penuntutan pelanggaran serius terhadap HHI 
(kejahatan perang).60 Selain itu, orang-orang yang dicabut kebebasannya 
karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata tetap dilindungi 
oleh HHI hingga mereka dibebaskan dan dipulangkan atau status mereka 
dipulihkan ke normal, jika perlu bahkan bertahun-tahun setelah berakhirnya 
konflik. Demikian pula, HHI tetap berlaku di wilayah yang masih diduduki 
setelah berakhirnya permusuhan aktif hingga solusi politik atas status wilayah 
tersebut tercapai.

58 PT II, Pasal 1(2).
59 Lihat Bab 3.V.5.
60 Lihat Bab 7, Bagian II. 2. dan V. 3. 
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Terlepas dari konsekuensi hukum dan konsekuensi kemanusiaan signifikan 
yang dipicu oleh adanya konflik bersenjata, hukum perjanjian tidak 
memberikan definisi komprehensif dan persis mengenai apa yang merupakan 
konflik bersenjata. Oleh karena itu, interpretasi dan klarifikasi konsep 
tersebut sebagian besar diserahkan kepada praktik Negara, putusan kasus 
internasional dan pakar hukum.61 

II. PEMBEDAAN ANTARA KONFLIK BERSENJATA 
INTERNASIONAL DAN NON-INTERNASIONAL

Perjanjian HHI membedakan dua jenis konflik bersenjata: (a) konflik bersenjata 
internasional, yang terjadi antara dua Negara atau lebih, dan (b) konflik bersenjata 
non-internasional, yang terjadi antara Negara dengan kelompok bersenjata non-
pemerintah, atau hanya antar kelompok semacam itu. 

Dikotomi antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional ini 
merupakan buah sejarah politik, bukan kebutuhan militer atau kebutuhan 
kemanusiaan. Selama berabad-abad, Negara berdaulat mengatur hubungan 
mereka, baik dalam perdamaian maupun perang, melalui perjanjian dan 
kebiasaan, suatu tradisi yang didasarkan pada pengakuan mutual kedaulatan 
nasional dan personalitas hukum internasional. Sebaliknya, pemerintah 
sudah lama merasa enggan upaya mereka untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan publik di dalam wilayah teritorial mereka tunduk pada lingkup 
hukum internasional. Masuknya konsep konflik bersenjata non-internasional 
dalam Pasal 3 ketentuan yang sama dengan demikian merupakan tonggak 
penting dalam pengembangan dan kodifikasi HHI. Sejak saat itu, kelompok 
bersenjata terorganisir dianggap sebagai "pihak" dalam konflik bersenjata 
dengan kewajibannya sendiri berdasarkan hukum internasional, terlepas dari 
ada atau tidaknya pengakuan formal sebagai pihak berperang oleh Negara 
yang menjadi lawannya. Pada saat yang sama, Negara-negara yang menjadi 
Pihak dalam konvensi menekankan bahwa ketentuan-ketentuan dalam 
Pasal 3 ketentuan yang sama "tidak akan mempengaruhi status hukum Para 
Pihak yang terlibat dalam konflik tersebut."62 Dengan kata lain, pengakuan 
perjanjian terhadap kelompok bersenjata terorganisir sebagai pihak yang 
berperang tidak menyiratkan bahwa mereka sah atau bahwa mereka memiliki 
personalitas hukum penuh berdasarkan hukum internasional. Latar belakang 
sejarah ini telah membentuk bidang HHI perjanjian saat ini, yang mana 

61 Mengenai relevansi dan definisi konflik bersenjata, lihat ICRC, How is the Term “Armed 
Conflict” Defined in International Humanitarian Law, Kertas Opini, Maret 2008.

62 KJ I-IV, Pasal 3 ketentuan yang sama. 



BAB 258

hasilnya jauh lebih luas bagi konflik bersenjata internasional daripada konflik 
bersenjata non-internasional, walaupun alasan kemanusiaan dan militer pada 
dasarnya sama untuk kedua jenis konflik tersebut.63

Namun meskipun ada kesamaan praktis, ada perbedaan penentu antara 
konflik bersenjata internasional dan non-internasional, dan ini menjadikan 
sangat penting untuk mempertahankan perbedaan antara keduanya. 

Perbedaan terpenting berkaitan dengan ambang kekerasan yang diwajibkan 
agar suatu situasi dianggap sebagai konflik bersenjata.Mengingat bahwa jus ad 
bellum memberlakukan larangan umum penggunaan kekuatan antar Negara, 
penggunaan kekuatan semacam itu dapat dianggap sah untuk menyatakan 
niat berperang dan menciptakan situasi konflik bersenjata internasional, yang 
harus diatur oleh HHI. Sebaliknya, di dalam wilayah mereka sendiri, Negara-
negara harus bisa menggunakan kekuatan melawan kelompok atau individu 
untuk tujuan penegakan hukum; dan penggunaan kekuatan oleh kelompok 
atau individu semacam itu terhadap satu sama lain atau terhadap otoritas 
pemerintah secara umum tetap merupakan masalah hukum pidana nasional. 
Sebagai akibatnya, ambang batas kekerasan yang dibutuhkan untuk memicu 
konflik bersenjata non-internasional dan, dengan demikian, keberlakuan HHI, 
secara signifikan lebih tinggi daripada ambang batas untuk konflik bersenjata 
internasional. Alasan penting lainnya untuk mempertahankan perbedaan 
antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional adalah posisi 
yang diambil oleh banyak Negara bahwa menyamakan kedua jenis konflik 
bersenjata dapat dianggap sebagai pemberian status internasional kepada 
kelompok oposisi bersenjata dan karenanya dapat melemahkan kedaulatan 
negara dan mendorong pemberontakan.

Penting untuk dicatat bahwa dari segi konsep hukum, kategori konflik 
bersenjata internasional dan non-internasional benar-benar saling 
melengkapi karena mencakup semua situasi yang memungkinkan yang 
memicu keberlakuan HHI. Secara hukum, tak ada jenis konflik bersenjata 
lainnya. Sebagaimana yang akan ditunjukkan, ini tidak menghalangi adanya 
dua jenis konflik bersenjata yang terjadi bersamaan, atau situasi yang 
berkembang dari satu jenis konflik bersenjata ke jenis konflik bersenjata lain.

63 Untuk tinjauan sejarah dari perkembangan hingga adopsi Pasal 3 ketentuan yang sama, 
lihat ICRC, Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelio-
ration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, edisi kedua, 
ICRC/Cambridge University Press, 2016.
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III. KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

1. Hukum perjanjian
Bentuk klasik konflik bersenjata bersifat internasional dan terjadi antara 
dua Negara atau lebih. Sekarang ini, HHI yang mengatur situasi konflik 
bersenjata internasional dikodifikasikan terutama dalam Peraturan Den Haag 
tahun 1907, empat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I. Hukum 
perjanjian dilengkapi oleh kumpulan HHI kebiasaan yang kaya.

Pasal 2 ketentuan yang sama menyatakan bahwa:
"[s]ebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan 
pada masa damai, Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa 
perang yang diumumkan atau setiap konflik bersenjata lainnya yang 
mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, 
sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari antara 
mereka;64 dan

"(...) untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruh 
wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak 
mendapatkan perlawanan bersenjata." 65

64 KJ I-IV, Pasal 2(1) ketentuan yang sama.
65 KJ I-IV, Pasal 2(2) ketentuan yang sama.

Pengeboman di Delta Mekong, Vietnam, 1974.
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Bagi Negara-negara yang sudah meratifikasi Protokol Tambahan I, 
situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ketentuan yang sama juga 
mencakup:

"konflik bersenjata di mana rakyat sedang berperang melawan 
dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan 
rasis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana 
yang dijunjung tinggi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Deklarasi tentang Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan 
Persahabatan dan Kerja Sama antar-Negara sesuai dengan Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa."66

Dengan demikian, keberadaan konflik bersenjata internasional pada intinya 
bergantung pada dua unsur, yaitu status hukum pihak yang berperang dan 
sifat konfrontasi antara keduanya.

2. Status hukum para pihak yang berperang.
Konflik bersenjata mendapatkan sifat internasional-nya dari fakta bahwa hal 
tersebut terjadi antara Pihak-pihak Peserta Agung pada Konvensi Jenewa 
1949, yang artinya Negara-negara.67 Negara pihak pada Protokol Tambahan 
I selanjutnya sepakat untuk mengakui beberapa jenis gerakan pembebasan 
nasional tertentu sebagai "pihak" dalam konflik bersenjata internasional 
meskipun pada saat itu, mereka tidak memenuhi syarat sebagai Negara 
berdaulat berdasarkan hukum internasional.68 Konfrontasi bersenjata antar 
pihak-pihak yang bukan Negara atau bukan pula gerakan pembebasan 
nasional tidak dapat dianggap sebagai konflik bersenjata internasional namun 
merupakan konflik bersenjata non-internasional atau situasi kekerasan 
lainnya.

66 PT I, Pasal 1 (4).
67 Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi secara universal, yaitu oleh 196 negara (Februari 

2016).
68 Lihat, misalnya, PT I, Pasal 96(3), yang memungkinkan gerakan semacam itu untuk 

menerapkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dengan menggunakan 
deklarasi sepihak yang ditujukan kepada pihak penyimpan. Pada saat penulisan, hal ini 
baru sekali digunakan yaitu oleh Front Polisario pada bulan Juni 2015. Lihat Proto-
cole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), Listes des réserves et déclarations, 
Autorité ayant fait la déclaration de l’article 96, paragraphe 3, halaman web, Swiss Federal 
Department of Foreign Affairs. Tersedia pada: https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/
politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/
protection-des-victimes-de-la-guerre/protocole-additionnel-aux-conventions-de-
gen%C3%A8ve-du-12-ao%C3%BBt-1949-relatif-a-la-protection-des-victimes-des-con-
flits-armes-internationaux-%28protocole-i%29.html 
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3. Sifat konfrontasi: "perang," "konflik bersenjata" dan 
"pendudukan"

Konflik bersenjata internasional adalah konfrontasi perang antara dua Negara 
atau lebih. Secara tradisional, Negara menyatakan niat berperang mereka 
(animus belligerendi) melalui deklarasi perang resmi, yang mana, ipso facto, 
menciptakan keadaan politik perang dan memicu keberlakuan hukum perang 
(jus in bello) di antara mereka, sekalipun tidak terjadi permusuhan terbuka. 
Sebenarnya, hukum perang tradisional lebih luas daripada HHI karena tidak 
hanya mencakup aturan-aturan kemanusiaan, namun pada dasarnya semua 
norma yang mengatur hubungan antara Negara-negara yang berperang. 
Ini juga termasuk ketentuan mengenai hubungan diplomatik, ekonomi dan 
perjanjian, dan mengenai posisi hukum Negara-negara netral. Pada saat 
yang sama, hukum perang tradisional lebih sempit daripada HHI karena 
hanya berlaku selama situasi perang formal antar negara, sedangkan HHI 
menetapkan standar minimum kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam 
konflik bersenjata mana pun, terlepas dari adanya keadaan politik perang. 

Selama abad ke-20, deklarasi perang secara formal menjadi semakin tidak 
lazim, dan konsep politik "perang" sebagian besar digantikan oleh konsep 
faktual "konflik bersenjata." Dewasa ini, suatu konflik bersenjata internasional 
diasumsikan terjadi segera setelah suatu Negara menggunakan angkatan 
bersenjata melawan negara lain, terlepas dari alasan atau intensitas konfrontasi, 
dan terlepas dari apakah keadaan politik perang telah dinyatakan atau diakui 
secara resmi. Meskipun jarang dirujuk dalam putusan pengadilan atau literatur 
ilmiah, niat berperang tetap merupakan prasyarat tersirat untuk adanya konflik 
bersenjata internasional. Ini berarti bahwa pemberlakuan HHI tidak dapat 
dipicu semata-mata oleh timbulnya kerusakan yang keliru atau tidak disengaja, 
atau oleh kekerasan yang dilakukan oleh pihak individu yang bertindak tanpa 
pengesahan atau persetujuan diam-diam (acquiescence) dari Negara yang mereka 
wakili. Tindakan semacam ini barangkali berimplikasi pada konsekuensi hukum 
tanggung jawab Negara, seperti kewajiban reparasi, namun bukan merupakan 
konflik bersenjata karena kurangnya niat berperang. Namun demikian, dengan 
adanya niat semacam itu, bahkan insiden kekerasan bersenjata ringan – seperti 
insiden tunggal di perbatasan, penangkapan satu orang tawanan, atau melukai 
atau menewaskan satu orang – mungkin sudah cukup bagi HHI yang mengatur 
konflik bersenjata internasional untuk berlaku. 69 

69 ICRC, Kertas Opini op. cit. (catatan kaki 61); ICRC, Commentary on the First Geneva 
Convention, edisi kedua., 2016, op. cit. (catatan kaki 63), Pasal 2; Lihat juga ICTY, The 
Prosecutor v. Dusko Tadić a/k/a “Dule,” Decision on the Defence Motion for Interlocutory 
Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber, 2 Oktober 1995, Case No. Ini-94-1-AR72, 
paragraf 70.
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Sejumlah peringatan berlaku dalam hal ini. Dalam kasus khusus gerakan 
pembebasan nasional, ambang batas kekerasan yang dipersyaratkan mungkin 
lebih mirip dengan situasi konflik bersenjata non-internasional, tergantung 
pada apakah keadaan faktual lebih mirip dengan hubungan antar Negara 
berdaulat atau hubungan antara otoritas pemerintah dengan suatu kelompok 
bersenjata non-Negara. Selanjutnya, dalam kedua situasi, konflik bersenjata 
internasional juga dapat dikatakan ada meskipun tidak ada permusuhan 
terbuka. Pertama, keberlakuan HHI masih bisa dipicu oleh deklarasi perang 
secara formal. Kedua, HHI secara otomatis berlaku saat wilayah satu Negara, 
seluruh atau sebagiannya diduduki oleh Negara lain tanpa persetujuan sejati 
dari pihak pertama (pihak yang diduduki), bahkan jika pendudukan semacam 
itu tidak mendapat perlawanan bersenjata. 

Singkatnya, jika tidak ada pernyataan perang resmi, niat berperang 
bersumber pada implikasi dari kondisi faktual dan bukan dari pengakuan 
resmi atas keadaan perang politik. Oleh karena itu, adanya konflik bersenjata 
internasional ditentukan terutama oleh apa yang sebenarnya terjadi di 
lapangan.70 Alhasil, suatu situasi mungkin merupakan konflik bersenjata 
internasional dan memicu keberlakuan HHI meskipun salah satu Negara 
yang berperang tidak mengakui pemerintah dari pihak lawan tersebut71 atau 
sama sekali menolak adanya keadaan perang.72

4. Lingkup temporal dan teritorial konflik bersenjata 
internasional
(a)  Lingkup temporal konflik bersenjata internasional

Pemberlakuan HHI yang mengatur konflik bersenjata internasional 
dimulai dengan deklarasi perang atau, jika tidak ada deklarasi semacam itu, 
maka dimulai dengan penggunaan angkatan bersenjata secara nyata yang 
menunjukkan niat berperang. Pemberlakuan HHI juga dipicu semata-mata 
oleh fakta bahwa satu Negara menginvasi negara lain dengan maksud untuk 
menduduki seluruh atau sebagian wilayahnya, bahkan ketika invasi tersebut 
tidak mendapatkan perlawanan bersenjata. 

Konflik bersenjata internasional berakhir dengan adanya perjanjian damai 
atau kesepakatan setara, atau dengan adanya deklarasi sepihak atau tindakan 

70 ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj et al., Trial Chamber II (Judgment), 30 November 
2005, Case No. IT-03-66-T, paragraf 89; ICTY, The Prosecutor v. Ljube Boškoski and Johan 
Tarčulovski, Trial Chamber II (Judgment), 10 Juli 2008, Case No. IT-04-82-T, paragraf 
176; ICTR, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Chamber I (Judgment), Case No. 
ICTR-96-4-T, 2 September 1998, paragraf 603.

71 KJ III, Pasal 4(A)(3). 
72 KJ I-IV, Pasal 2 ketentuan yang sama.
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yang tidak ambigu lain yang menunjukkan penghentian niat berperang, 
seperti kapitulasi/penyerahan, deklarasi penyerahan diri, atau penarikan diri 
tanpa syarat secara permanen dan menyeluruh dari wilayah yang sebelumnya 
diperebutkan. Dewasa ini, konflik bersenjata internasional jarang berakhir 
dengan kesepakatan damai formal; konflik bersenjata internasional cenderung 
lebih sering berakhir dengan penurunan intensitas secara perlahan dan 
progresif, gencatan senjata yang tidak stabil dan/atau intervensi penjaga 
perdamaian. 

Pada dasarnya, akhir dari konflik bersenjata, seperti permulaannya, harus 
ditentukan berdasarkan kriteria faktual dan objektif. Dalam hal ini, ber-
akhirnya permusuhan, penghentian baku tembak atau gencatan senjata, 
dan bahkan suatu perjanjian damai tidak lantas mengakhiri suatu konflik 
bersenjata internasional; sebaliknya, bila dipertimbangkan dengan unsur-
unsur lain, faktor-faktor tersebut mengindikasikan niat para pihak yang 
berperang untuk mengakhiri konflik bersenjata tersebut secara permanen. 
Kriteria penentu harus selalu bahwa konfrontasi bersenjata antara pihak-
pihak yang berperang telah berakhir dalam keadaan yang dapat ditafsirkan 
secara wajar sebagai penghentian secara umum operasi militer. 

Lingkup temporal konflik bersenjata internasional harus dibedakan dari 
lingkup temporal penerapan aturan-aturan HHI yang terkait dengan konflik 
tersebut. Tidak dapat dipungkiri, fakta bahwa konflik telah berakhir tidak 
menghalangi beberapa aspek HHI untuk terus berlaku bahkan melampaui 
akhir dari konflik. Misalnya, orang-orang yang dicabut kebebasannya 
karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata tetap dilindungi 
oleh HHI sampai mereka dibebaskan dan dipulangkan atau status mereka 
dinormalisasi,73 dan yang tadinya pihak yang saling berperang juga tetap terikat 
oleh kewajiban untuk memulihkan hubungan keluarga,74 bertanggung jawab 
atas yang meninggal dan orang hilang dan atas upaya-upaya kemanusiaan 
serupa.75 Seperti observasi ICTY, "Hukum humaniter internasional berlaku 
sejak dimulainya konflik bersenjata dan berlanjut melampaui berakhirnya 
permusuhan hingga perwujudan perdamaian umum tercapai (...) Sampai saat 
itu, hukum humaniter internasional terus berlaku di seluruh wilayah Negara-
negara yang berperang (...) terlepas dari apakah pertempuran sebenarnya 
masih terjadi atau tidak." 76

73 KJ III, Pasal 5; KJ IV, Pasal 6(4). Lihat juga Bab 5, Bagian II.2.c. dan III.1.b.
74 Lihat Bab 6.I.2.b.
75 Lihat Bab 4, Bagian VI dan VII.6.
76 ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit. (catatan 69), paragraf 70.
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           (b)  Lingkup teritorial konflik bersenjata internasional
Dari segi lingkup teritorial, interpretasi ICTY tidak menyiratkan bahwa HHI 
tidak dapat berlaku di luar wilayah pihak-pihak yang berperang. Interpretasi 
tersebut dimaksudkan hanya untuk mengklarifikasi bahwa keberlakuan HHI 
tidak dapat dibatasi pada wilyah Negara-negara yang berperang di mana 
pertempuran sebenarnya terjadi, namun bahwa ini meluas ke aksi-aksi yang 
memiliki hubungan (nexus) dengan konflik (misalnya dilakukan karena 
alasan yang berkaitan dengan konflik). Tidak dapat dipungkiri, berdasarkan 
hukum perang tradisional, hubungan antar Negara-negara yang berperang 
diatur oleh hukum manakala mereka bertemu, meskipun hukum netralitas 
dapat mencegah mereka untuk terlibat dalam permusuhan di luar wilayah 
masing-masing, di wilayah udara internasional atau di laut lepas.

Untuk pendalaman (Konflik bersenjata internasional)77

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 2: International humanitarian law as a 
branch of public international law, hlm. 126–127.

 Tristan Ferraro, "IHL applicability to international organisations involved in 
peace operations," dalam Proceedings of the 12th Bruges Colloquium – International 
Organisations' Involvement in Peace Operations: Applicable Legal Framework and 
the Issue of Responsibility, 20–21 Oktober 2011, Collegium No. 42, Musim Gugur 
2012, College of Europe/ICRC, hlm. 15–22.

 "Scope of application of the law in armed conflict," IRRC, Vol. 96, No. 893, Musim 
Semi 2014.

 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the 
Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field, edisi kedua., ICRC/Cambridge University Press, 2016, 1344 halaman.

How Does Law Protect in War?

 Kasus No. 158, United States, United States v. Noriega, B. Place of Detention, 
paragraf II. A

 Kasus No. 211, ICTY, The Prosecutor v. Tadić, Doc. A, paragraf 67–70 dan Doc. B, 
paragraf 562

77 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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IV. PENDUDUKAN PERANG

1. Hukum perjanjian
HHI yang mengatur konflik bersenjata internasional juga berlaku "untuk 
semua kasus pendudukan atas sebagian atau keseluruhan wilayah Pihak 
Peserta Agung, bahkan jika pendudukan tersebut tidak mendapat perlawanan 
bersenjata."78 Pada intinya, pendudukan perang terjadi ketika satu Negara 
menginvasi Negara lain dan melakukan kendali militer atas sebagian 
atau seluruh wilayahnya. Oleh karena itu, Pasal 42 Peraturan Den Haag 
menyatakan: "Wilayah dianggap diduduki manakala wilayah tersebut benar-
benar berada di bawah otoritas pasukan musuh. Pendudukan menjangkau 
hanya sampai ke wilayah di mana otoritas tersebut telah terwujud dan dapat 
dilaksanakan." 

Selain itu, bagi Negara Pihak pada Protokol Tambahan I, Pasal 1(4) Protokol 
menetapkan bahwa HHI yang mengatur konflik bersenjata internasional juga 
berlaku untuk situasi di mana wilayah pendudukan bukan bagian wilayah 
dari "Pihak Peserta Agung" (yakni suatu Negara), tetapi rakyat yang berperang 
melawan pendudukan asing dalam pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri.

2. Prasyarat "kendali efektif "
Apakah suatu wilayah diduduki dalam pemaknaan HHI adalah pertanyaan 
tentang fakta dan pada intinya, tergantung pada apakah kuasa pendudukan 
telah mewujudkan kendali efektif atas wilayah yang bersangkutan. Adanya 
pendudukan bergantung pada kemampuan faktual suatu Negara untuk 
mengemban fungsi pemerintahan secara de facto dari kuasa pendudukan, 
terutama untuk memastikan keamanan publik, dan hukum dan ketertiban, 
dan bukan karena kesediaannya untuk melakukannya. Oleh karena itu, 
kecuali jika kuasa pendudukan benar-benar kehilangan kendali militer atas 
wilayah yang bersangkutan, maka kuasa pendudukan tersebut tidak dapat 
melepaskan diri dari kewajibannya berdasarkan HHI dengan memilih untuk 
tidak menjalankan kendali efektif.79

Kendali tidak harus dilakukan secara langsung melalui angkatan bersenjata 
kuasa pendudukan. Pendudukan perang juga bisa terjadi ketika Negara asing 
menjalankan kendali menyeluruh atas otoritas setempat, yang selanjutnya, 
menjalankan kendali pemerintahan langsung mereka sebagai agen Negara 

78 KJ I-IV, Pasal 2(2) ketentuan yang sama.
79 Lihat juga ICRC, Expert Meeting: Occupation and Other Forms of Administration of Foreign 

Territory, laporan yang dipersiapkan dan disunting oleh Tristan Ferraro, ICRC, Jenewa, 
Maret 2012, hlm. 19. 
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secara de facto atas nama kuasa pendudukan.80 Oleh karena itu, Negara tidak 
dapat menghindari kewajiban mereka berdasarkan hukum pendudukan 
melalui penggunaan perwakilan (proxies).

Pasal 42 Peraturan Den Haag dengan jelas menyatakan bahwa suatu wilayah 
dianggap diduduki hanya sejauh kendali efektif benar-benar telah diwujudkan 
dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, delimitasi batas 
teritorial suatu wilayah pendudukan bisa sangat sulit, terutama ketika terjadi 
pendudukan parsial atau di mana situasi di lapangan bisa berubah dengan 
cepat. Seperti apa pun situasinya, konsekuensi hukum dari pendudukan 
perang tidak bergantung pada durasi minimum atau cakupan geografis 
minimum dari pendudukan, tetapi semata-mata pada keberadaan aktual 
kendali teritorial efektif. Penduduk wilayah pendudukan secara kolektif 
dianggap telah jatuh "ke dalam tangan" kuasa pendudukan dan oleh karena 
itu berhak atas pelindungan penuh dari Konvensi Jenewa Keempat segera 
setelah terwujudnya kendali efektif.

3. Fase invasi
Meskipun teks Pasal 42 Peraturan Den Haag jelas bahwa wilayah tidak dapat 
dianggap diduduki selama invasi sebelum terwujudnya kendali efektif, sejauh 
mana Konvensi Jenewa Keempat berlaku selama fase tersebut kurang jelas. 
Menurut apa yang disebut "teori Pictet," Peraturan Den Haag didasarkan 
pada pengertian teritorial semata dari pendudukan, sedangkan Konvensi 
Jenewa Keempat memperluas pelindungannya kepada semua individu "yang 
pada suatu waktu tertentu dan dengan cara apa pun, manakala terjadi konflik 
atau pendudukan, berada di tangan Pihak yang terlibat dalam konflik atau 
di bawah Kuasa Pendudukan di mana mereka bukan warga negaranya."81 
Mengingat fokus Konvensi pada pelindungan individual, beberapa ketentuan 
yang diatur pada Bagian III, Sub-bagian III, mengenai wilayah-wilayah 
pendudukan, harus berlaku bahkan selama fase invasi, sesuai dengan tingkat 
kendali yang dimiliki dan sejauh penduduk sipil telah berada di bawah 
otoritas de facto pasukan musuh yang masuk.82 Yang lain berpendapat bahwa, 
sebelum terwujudnya kendali teritorial efektif, hanya ketentuan-ketentuan 

80 Ibid., hlm. 23. Lihat juga ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić a/k/a “Dule,” Trial Chamber 
(Judgment), 7 Mei 1997, Case No. Ini-94-1-T, paragraf 584. Hal ini dikonfirmasi oleh 
ICTY, The Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Trial Chamber (Judgment), 3 Maret 2000, Case 
No. IT-95-14-T, paragraf 149, dan, secara implisit, dalam ICJ, Armed Activities on the 
Territory of the Congo (DRC v. Uganda), Judgment, 19 Desember 2005, paragraf 177.

81 KJ IV, Pasal 4.
82 ICRC, Expert Meeting, op. cit. (catatan 79), hlm. 24–26; ICTY, Prosecutor v. Mladen Naletilić 

and Vinko Martinović, Trial Chamber (Judgment), Case No. IT-98-34-T, 31 Maret 2003, 
paragraf 218. 
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Konvensi yang "sama untuk wilayah para pihak yang berkonflik dan wilayah 
pendudukan"83 yang berlaku, sehingga memberikan kerangka pelindungan 
yang lebih terbatas bagi penduduk wilayah yang diinvasi. Terlepas dari 
pendekatan mana yang akhirnya akan berlaku, harus diingat bahwa ketentuan-
ketentuan perjanjian yang berlaku selalu dilengkapi dengan hukum kebiasaan 
yang mengikat secara universal, seperti jaminan mendasar yang tercermin 
dalam Pasal 3 ketentuan yang sama dan dalam Pasal 75 Protokol Tambahan I.

4. Akhir pendudukan
Meskipun beberapa wilayah, seperti wilayah pendudukan Palestina, telah 
diduduki selama beberapa dasawarsa, peran kuasa pendudukan sebagai 
otoritas de facto tetap secara definisi bersifat sementara. Akan tetapi, 
menentukan akhir dari pendudukan perang telah digambarkan dengan 
tepat sebagai "tugas problematik" yang sarat dengan masalah politik dan 
hukum dengan kompleksitas yang signifikan.84 Pada prinsipnya, ada tiga cara 
mendasar di mana suatu situasi pendudukan dapat berakhir: (a) penarikan 
diri atau hilangnya kendali efektif, (b) persetujuan sejati atas kehadiran 
militer asing, atau (c) penyelesaian politik.

(a)  Penarikan diri atau hilangnya kendali efektif
Tentu saja, cara yang paling jelas agar pendudukan perang berakhir adalah 
penarikan diri secara penuh dan sukarela pasukan pendudukan dan pemulihan 
kendali efektif dari pihak pemerintah setempat. Alternatif lain, Negara 
teritorial yang disingkirkan bisa berupaya mendapatkan kembali kendali atas 
wilayah-wilayah yang berada di bawah pendudukan melalui permusuhan 
baru. Konvensi Jenewa 1949 juga mengantisipasi kemungkinan aksi per-
musuhan melawan kuasa pendudukan dari dalam wilayah pendudukan, 
termasuk melalui pembentukan gerakan perlawanan bersenjata.85 Fakta bahwa 
kuasa pendudukan dihadapkan dengan permusuhan baru atau perlawanan 
bersenjata tidak selalu mengakhiri situasi pendudukan. Selama kuasa pen-
dudukan mempertahankan kapasitasnya untuk mendapatkan kembali kendali 
militer atas wilayah tersebut setiap saat sesuai dengan keinginannya, bahkan 
permusuhan dengan intensitas signifikan atau pembatasan sementara atas 
kendali teritorialnya tidak menghentikan status dan kewajibannya sebagai 
pelaku pendudukan berdasarkan HHI.86 

83 Artinya, hanya KJ IV, Bagian III, Bagian (Section) I (Pasal 27-34).
84 ICRC, Occupation and Other Forms of Administration, op. cit. (catatan kaki 79), hlm. 27.
85 Lihat KJ III, Pasal 4(A)(2) (kelompok perlawanan terorganisir yang beroperasi di wilayah 

pendudukan) dan KJ IV, Pasal 5(2) dan 68 (aktivitas permusuhan di wilayah pendudu-
kan).

86 Pandangan ini sudah dikemukakan oleh Pengadilan Militer AS di Nuremberg setelah 
Perang Dunia II. Lihat “Trial of Wilhelm List and others, United States Military Tribunal, 
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Akan tetapi, segera setelah kemampuan kuasa pendudukan untuk menjalankan 
otoritas militernya secara efektif sudah disingkirkan untuk jangka waktu yang 
lama, kawasan terkait tidak bisa lagi dianggap sebagai kawasan pendudukan dan 
kewajiban kemanusiaan dari eks-kuasa pendudukan terhadap penduduknya 
dibatasi pada mereka yang menjadi pihak lain pada konflik. Situasi pendudukan 
perang yang berakhir melalui penarikan diri secara sukarela atau secara paksa 
meliputi negara-negara yang diduduki oleh Jerman dan Jepang sepanjang Perang 
Dunia II. Kasus yang lebih kontroversial yang dimaksud di sini adalah penarikan 
diri Israel dari Jalur Gaza pada bulan September 2005. Meskipun Israel tidak 
lagi mempertahankan kehadiran militer permanen di Jalur Gaza, masih terjadi 
kontroversi mengenai apakah dan, jika demikian, sampai sejauh mana serangan 
militer sporadis Israel ke Jalur Gaza, dalam kaitan dengan pelaksanaan blokade 
laut, penutupan perbatasan dan kendali ruang udara, menyebabkan kelanjutan 
dari kewajibannya sebagai kuasa pendudukan menurut HHI.87 

ICRC berpendapat bahwa dalam beberapa kondisi tertentu dan keadaan 
luar biasa, kuasa pendudukan akan tetap terikat oleh kewajiban tertentu 
berdasarkan hukum pendudukan kendati sudah dilakukan penarikan diri 
secara fisik angkatan bersenjatanya dari wilayah pendudukan. Secara khusus, 
ketika kuasa pendudukan di dalam wilayah tersebut mempertahankan elemen 
penting otoritas atau fungsi penting pemerintah lainnya, hukum pendudukan 
harus terus berlaku dalam batas-batas teritorial dan fungsional yang relevan. 

(b)  Persetujuan sejati atas kehadiran militer asing
Situasi pendudukan perang juga dapat berakhir jika Negara teritorial 
memberikan persetujuan atas kehadiran berkelanjutan angkatan bersenjata 
asing. Persetujuan tersebut biasanya – tetapi tidak harus – diberikan dalam 
kaitan dengan pengalihan kewenangan secara penuh atau sebagian dari 
eks-kuasa pendudukan kepada pemerintah setempat. Jelas bahwa agar sah, 
persetujuan tersebut harus bersifat sejati dan tidak dapat didasarkan pada 
perjanjian paksa antara kuasa pendudukan dengan rezim lokal, yang secara 
de facto akan tetap di bawah kendali kuasa pendudukan.

Dalam rangka menghindari potensi penyelewengan perjanjian semacam itu, 
Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa terhadap penduduk di wilayah 

Nuremberg, 8th July, 1947, to 19th February, 1948 (The Hostages Trial),” dalam Law Re-
ports of Trials of War Criminals, dipilih dan dipersiapkan oleh Komisi Kejahatan Perang 
PBB, Vol. VIII, His Majesty’s Stationery Office, London, 1949, hlm. 56. Tersedia pada: 
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-8.pdf 

87 Lihat juga ICRC, Occupation and Other Forms of Administration, op. cit. (catatan kaki 79), 
hlm. 47–48.
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pendudukan "dalam hal apa pun atau dengan cara apa pun, tidak boleh dicabut 
manfaat dari Konvensi ini karena perubahan apa pun yang terjadi, sebagai 
akibat pendudukan atas suatu wilayah, di dalam lembaga atau pemerintah 
wilayah tersebut, atau dengan kesepakatan apa pun antara otoritas wilayah 
pendudukan dengan Kuasa Pendudukan, atau dengan aneksasi apa pun oleh 
Kuasa Pendudukan atas keseluruhan atau sebagian wilayah pendudukan."88

Situasi pendudukan perang yang berakhir melalui pengalihan otoritas kepada 
pemerintah setempat tanpa penarikan penuh eks-pasukan pendudukan 
adalah antara lain Republik Federal Jerman (5 Mei 1955) dan Jepang (28 April 
1952) setelah Perang Dunia II, dan Irak setelah 30 Juni 2004.89 

(c)  Penyelesaian politik status teritorial
Terakhir, situasi pendudukan perang dapat berakhir tanpa penarikan pasukan 
pendudukan melalui penyelesaian politik yang meliputi aneksasi oleh kuasa 
pendudukan atas semua atau sebagian wilayah pendudukan atau, sebagai 
alternatifnya, pembentukan Negara merdeka di wilayah tersebut. Sekali lagi, 
agar sah, penyelesaian politik semacam itu harus didasarkan pada kesepakatan 
internasional yang menyatakan persetujuan sejati dari Negara teritorial mengenai 
status hukum masa depan dari wilayah tersebut. Pada prinsipnya, persetujuan 
yang diperlukan dapat digantikan oleh keputusan ICJ di mana Negara-negara 
yang terlibat telah menyerahkannya kepada yurisdiksi Mahkamah Internasional. 
Apabila tidak ada persetujuan dari Negara teritorial, dapat dibayangkan lebih 
lanjut bahwa wilayah pendudukan dapat memperoleh kemerdekaan politik 
melalui dukungan militer kuasa pendudukan dalam kaitan dengan meluasnya 
pengakuan oleh masyarakat internasional sebagai negara yang berdaulat. Namun 
demikian, aneksasi sepihak oleh kuasa pendudukan dapat mengikat sebagai 
isu hukum nasional tetapi tidak berpengaruh pada status hukum wilayah-
wilayah pendudukan berdasarkan hukum internasional. Secara khusus, Dewan 
Keamanan PBB telah mengkonfirmasi status Tepi Barat, Yerusalem Timur dan 
Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai wilayah pendudukan (1980).90 

5. Pemerintahan multinasional atas wilayah-wilayah
Dalam beberapa tahun belakangan telah tampak bentuk-bentuk baru 
administrasi teritorial multinasional, yang paling terkenal adalah pelaksanaan 
administrasi oleh PBB di Timor Timur (United Nations Transitional Ad mi nis-

88 KJ IV, Pasal 47.
89 Tentang perbedaan antara Jerman, Jepang dan Irak, lihat, misalnya, ICRC, Occupation 

and Other Forms of Administration, op. cit. (catatan kaki 79), hlm. 46–47 dan seterusnya.
90 Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 tanggal 20 Agustus 1980. 
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tration in East Timor atau UNTAET, 1999-2002) dan di Kosovo91 (United Nations 
Interim Administration Mission in Kosovo/Kosovo Force atau UNMIK/KFOR, 
sejak 1999). Ini menimbulkan pertanyaan tentang se jauh mana pengerahan 
tersebut dapat menimbulkan situasi pendudukan perang berdasarkan HHI, atau 
apakah kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pengerahan semacam itu 
harus terbentuk oleh unsur-unsur hukum pendudukan.

UNTAET dan UNMIK/KFOR sama-sama tidak masuk dalam konsep 
tradisional pendudukan perang, khususnya karena keduanya dikerahkan 
dengan persetujuan Indonesia dan Republik Federal Yugoslavia. Mengingat 
bahwa perjanjian Belgrade untuk pengerahan UNMIK/KFOR baru 
didapatkan setelah rangkaian pemboman udara tanpa henti, maka setidaknya 
dipertanyakan apakah persetujuan selanjutnya dari pemerintah Yugoslavia 
tersebut dapat dianggap sejati. Namun, persetujuan paksa pun sah saja 
selama paksaan tersebut dilegitimasi oleh Bab VII resolusi Dewan Keamanan 
PBB yang, boleh dikatakan, terjadi dalam perang Kosovo. Juga, masyarakat 
internasional tidak mungkin memulai mengotorisasi pengerahan pasukan 
multinasional yang melibatkan invasi dan pendudukan perang atas wilayah 
tanpa persetujuan Negara teritorial. Oleh karena itu, untuk saat ini skenario 
hukum pendudukan yang secara resmi berlaku pada pengerahan pasukan 
multinasional yang diberi mandat PBB masih agak bersifat hipotetis.

Kendati tidak berlakunya secara formal hukum pendudukan, namun jelas bahwa 
UNTAET dan UNMIK/KFOR secara de facto menjalankan fungsi pemerintahan 
penuh dengan mengesampingkan otoritas setempat, dan bahwa kedua misi 
juga melaksanakan kendali militer efektif di dalam wilayah yang diadministrasi. 
Dengan tidak adanya kerangka hukum inter nasional yang dirancang secara 
khusus untuk situasi seperti itu, HHI yang mengatur pendudukan perang dapat 
memberikan elemen dan panduan bermanfaat untuk menentukan kebijakan 
sehubungan dengan isu-isu seperti mempertahankan keselamatan publik, 
dan hukum dan ketertiban, menjamin pelindungan dasar atas orang dan harta 
benda, serta mengambil alih proses pidana, interniran dan urusan administrasi 
publik lain. Dengan demikian, hingga kerangka hukum dan kebijakan yang 
lebih lengkap sudah dikembangkan untuk administrasi teritorial multinasional, 
hukum pendudukan tentu saja perlu, dan akan tetap menjadi, kerangka rujukan 
penting untuk penerjemahan mandat PBB mendasar ke dalam kebijakan dan 
peraturan spesifik.92

91 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 tanggal 10 Juni 1999.
92 Untuk pembahasan tentang relevansi hukum pendudukan untuk wilayah yang diadmin-

istrasi PBB, lihat ICRC, Occupation and Other Forms of Administration, op. cit. (catatan 
80), hlm. 78-87 dan 96-104 (Lampiran 2).
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Untuk pendalaman (Pendudukan perang)93

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in War?, 
ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 8: The protection of civilians, hlm. 231–248. 

 Tristan Ferraro, "Determining the beginning and end of an occupation under 
international humanitarian law," IRRC, Vol. 94, No. 885, Musim Semi 2012, hlm. 
133–163. Lihat terutama hlm. 139 dst. mengenai pengertian "kendali efektif."

 "Occupation," IRRC, Vol. 94, No. 885, Musim Semi 2012.
 ICRC, Expert Meeting: Occupation and Other Forms of Administration of 

Foreign Territory, laporan dipersiapkan dan disunting oleh Tristan Ferraro, 
ICRC, Jenewa, Maret 2012, 147 halaman.

 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, ICRC/
Cambridge University Press, 2016, Pasal 2.

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 190, Iraq, The End of Occupation
 Kasus No. 236, ICJ, Democratic Republic of the Congo/Uganda, Armed Activities 

on the Territory of the Congo, paragraf 173–178
 Kasus No. 291, Georgia/Russia, Independent International Fact-Finding Mission 

on the Conflict in South Ossetia, paragraf 19–23

V. KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

Sebagian besar konflik bersenjata kontemporer terjadi bukan antara Negara, 
tetapi antara Negara dengan kelompok bersenjata terorganisir atau antara 
kelompok-kelompok semacam itu – konflik-konflik tersebut bersifat non-
internasional. Perjanjian HHI yang mengatur konflik bersenjata non-
internasional, pertama dan terutama, terdiri dari Pasal 3 ketentuan yang 
sama dan Protokol Tambahan II. Sejumlah perjanjian mengenai peraturan, 
larangan atau pembatasan jenis senjata tertentu juga berlaku dalam konflik 
bersenjata non-internasional. Terakhir tetapi juga penting, karena kelangkaan 
relatif perjanjian HHI yang berlaku, hukum kebiasaan sangat penting 
untuk pengaturan konflik bersenjata non-internasional. Hukum perjanjian 
membedakan antara konflik bersenjata non-internasional dalam pemaknaan 
Pasal 3 ketentuan yang sama dan konflik bersenjata non-internasional yang 
masuk dalam definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Protokol Tambahan II. 

93 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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1. Pasal 3 ketentuan yang sama pada Konvensi Jenewa 1949 
Selama perundingan sebelum pengadopsian Konvensi Jenewa 1949, usulan 
disampaikan untuk memperluas keberlakuan Konvensi in toto untuk konflik 
bersenjata non-internasional.94 Namun tidak lama berselang, jelas bahwa 
Negara-negara sepakat menerapkan sepenuhnya ke-empat Konvensi pada 
konflik bersenjata non-internasional dengan membayar mahal definisi 
yang sangat sempit dari konflik bersenjata non-internasional yang sangat 
tidak mungkin terwujud dalam kenyataan.95 Alhasil, keberlakuan HHI pada 
konflik bersenjata non-internasional tetap menjadi pengecualian, bukan 
menjadi aturan. Oleh karena itu, pada akhirnya diputuskan untuk membatasi 
ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional daripada 
kasus konflik bersenjata non-internasional di mana HHI akan berlaku.96 
Dengan demikian, Pasal 3 ketentuan yang sama hanya mengidentifikasi 
sejumlah kewajiban dan larangan utama yang memberikan pelindungan 
minimal kepada semua orang yang tidak, atau yang tidak lagi, mengambil 

94 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, hlm. 120-129 dan 
325-339. Lihat juga ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 
2016, op. cit. (catatan 63), Pasal 3.

95 Lihat Final Record, op. cit. (catatan 94), hlm. 120-129 (dirangkum dalam ICRC, Commen-
tary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op. cit. (catatan 63), Pasal 3). 

96 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op. cit. (catatan 63), 
Pasal 3.

Ganta, Liberia, di perbatasan dengan Guinea, 2003. Anggota angkatan bersenjata/milisi 
pemerintah dalam sebuah truk angkut.
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bagian aktif dalam permusuhan. Sebagai imbalannya, "Konvensi miniatur"97 
ini harus diterapkan "sebagai (ketentuan) minimal" oleh setiap pihak untuk 
setiap "konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional."98 Pasal 3 ketentuan 
yang sama berbunyi:

"Dalam hal konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional 
yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, 
setiap Pihak yang terlibat dalam konflik itu akan diwajibkan untuk 
melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut: 

1.   Orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan, 
termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan 
senjata-senjata mereka serta mereka yang menjadi 'hors de combat' 
karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lainnya, dalam segala 
situasi harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang 
merugikan apa pun yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau 
kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria 
lain yang serupa. Untuk tujuan ini maka tindakan-tindakan sebagai 
berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap 
orang-orang tersebut di atas setiap saat dan di mana pun juga: 

(a) tindakan kekerasan atas jiwa dan orang, terutama setiap 
macam pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan 
penyiksaan;

(b) penyanderaan;
(c) perlakuan biadab atas kehormatan pribadi, terutama 

perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
(d) penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman mati tanpa 

didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan 
yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua 
jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh 
bangsa-bangsa yang beradab. 

2.  Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. 
Suatu badan kemanusiaan yang imparsial, seperti Komite 
Internasional Palang Merah, dapat menawarkan pelayanannya 
kepada Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

97 Pernyataan delegasi Soviet dalam Konferensi. Lihat Final Record, op. cit. (catatan 94), hlm. 
326.

98 KJ I-IV, Pasal 3(1) ketentuan yang sama.
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Para Pihak yang terlibat dalam konflik, selanjutnya harus berusaha 
untuk memberlakukan, melalui kesepakatan khusus, semua atau 
sebagian dari ketentuan lain dari Konvensi ini. 

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan 
mempengaruhi status hukum Para Pihak yang terlibat dalam 
konflik".

Suatu konflik bersenjata non-internasional dalam pemaknaan Pasal 3 
ketentuan yang sama tidak harus serta merta melibatkan pemerintah; konflik 
semacam itu bisa terjadi sepenuhnya antara kelompok-kelompok bersenjata 
terorganisir, yang mana ini skenario yang sangat relevan di kawasan dengan 
pemerintahan yang lemah, yang biasa disebut "Negara gagal." Agar suatu 
kelompok bersenjata non-Negara dianggap sebagai "pihak" yang terlibat dalam 
konflik, Pasal 3 ketentuan yang sama tidak mewajibkan pengakuan sebagai 
lawan perang dari Negara lawan, atau juga tidak membutuhkan dukungan 
rakyat, kendali teritorial atau motivasi politik. Namun, sebagaimana yang 
akan ditunjukkan, konsep "pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata" 
mengandaikan tingkat pengorganisasian minimum yang tanpa hal itu, operasi 
militer terkoordinir dan kepatuhan kolektif kepada HHI tidak akan mungkin. 
Selanjutnya, agar memenuhi syarat sebagai "konflik bersenjata," konfrontasi 
non-internasional harus selalu melibatkan kekerasan yang mencapai ambang 
batas intensitas tertentu.

2. Pasal 1 pada Protokol Tambahan II 
Protokol Tambahan II, yang diadopsi pada tahun 1977, mengembangkan 
dan melengkapi Pasal 3 ketentuan yang sama. Protokol tidak mengubah 
persyaratan keberlakuan Pasal 3 ketentuan yang sama, tetapi mendefinisikan 
ruang lingkup keberlakuannya sendiri secara lebih membatasi dan, oleh 
karena itu, tidak dapat berfungsi sebagai definisi generik konflik bersenjata 
non-internasional. Pasal 1 Protokol berbunyi:

"1.  Protokol ini (...) berlaku pada semua konflik bersenjata yang tidak 
[bersifat internasional] dan yang berlangsung di wilayah dari suatu 
Pihak Peserta Agung antara angkatan bersenjatanya dan angkatan 
bersenjata pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata 
lainnya yang terorganisir yang, berada di bawah komando yang 
bertanggung jawab, melaksanakan kendali atas suatu bagian dari 
wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan 
operasi-operasi militer secara terus menerus dan terpadu dan 
untuk melaksanakan Protokol ini. 
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2. Protokol ini tidak berlaku pada situasi-situasi gangguan dan 
ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, aksi 
kekerasan terisolasi dan sporadis serta aksi serupa lainnya, yang 
tidak merupakan konflik bersenjata."

Dengan demikian, berbeda dengan Pasal 3 ketentuan yang sama, Protokol 
Tambahan II hanya berlaku pada konflik bersenjata yang melibatkan suatu 
Negara peserta sebagai salah satu pihak dalam konflik dan terjadi di wilayah 
Negara tersebut. Selain itu, sebagian wilayah Negara tersebut harus berada 
di bawah kendali efektif kekuatan oposisi, sehingga mengasimilasikan peran 
mereka dengan peran otoritas de facto dengan kewajiban langsung tidak hanya 
terhadap pihak lawan, tetapi juga terhadap penduduk di wilayah yang berada 
di bawah kendali mereka. Ambang batas pemberlakuan yang tinggi dari 
Protokol ini merupakan indikasi keengganan terus-menerus dari pemerintah 
untuk memperluas regulasi internasional atas konflik bersenjata dalam negeri 
kecuali konflik tersebut berkembang menjadi situasi yang sebanding dengan 
konflik bersenjata internasional dalam banyak hal.

Untuk tujuan ini, keunggulan penentu dari Pasal 1 Protokol Tambahan II 
adalah pertama, bahwa pasal ini memberikan ambang batas objektif kriteria 
faktual di mana keberadaan konflik bersenjata non-internasional tidak 
bisa lagi disangkal dan, kedua, bahwa pasal ini menetapkan bahwa situasi 
"gangguan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan, aksi kekerasan 
terisolasi dan sporadis, serta aksi serupa lainnya," bukan merupakan konflik 
bersenjata.99 

3. Ambang batas pengorganisasian
Tanpa suatu tingkat pengorganisasian minimum, mustahil untuk melakukan 
operasi militer terkoordinasi dan untuk memastikan kepatuhan kolektif 
kepada HHI. Oleh karena itu, pengorganisasian minimal selalu dianggap 
elemen penentu angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata terorganisir 
yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata dibandingkan dengan peserta 
dalam kerusuhan dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan skala besar tidak 
terorganisir.100 Meskipun angkatan bersenjata Negara secara umum dianggap 
memenuhi kriteria ini, tingkat pengorganisasian kelompok bersenjata non-

99 Lihat juga Statuta Roma, Pasal 8(2)(d) dan (f).
100 Untuk rujukan ke unsur-unsur pengorganisasian dalam perjanjian HHI yang menga-

tur konflik bersenjata internasional dan non-internasional, lihat secara khusus KJ III, 
Pasal 4(A)(2) (“gerakan perlawanan terorganisir”), PT I, Pasal 43(1) (“semua angkatan, 
kelompok dan unit bersenjata terorganisir”), dan PT II, Pasal 1(1) (“kelompok bersenjata 
terorganisir lainnya”).
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Negara pada praktiknya dinilai berdasarkan serangkaian faktor indikatif 
termasuk unsur-unsur seperti: "keberadaan struktur komando dan aturan dan 
mekanisme disipliner dalam kelompok; keberadaan markas besar; fakta bahwa 
kelompok tersebut mengendalikan wilayah tertentu; kemampuan kelompok 
tersebut untuk mendapatkan akses ke persenjataan, peralatan militer lain, 
perekrutan dan pelatihan militer; kemampuannya untuk merencanakan, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan operasi militer, termasuk pergerakan 
dan logistik pasukan; kemampuannya untuk menentukan strategi militer 
terpadu dan menggunakan taktik militer; dan kemampuannya untuk 
berbicara dalam satu suara dan berunding dan membuat perjanjian seperti 
gencatan senjata atau perjanjian damai."101

4. Ambang batas intensitas
Dalam hubungan antar Negara, pelarangan secara umum terhadap ancaman 
atau penggunaan kekuatan yang ditetapkan oleh Piagam PBB berarti 
bahwa pada dasarnya setiap penggunaan kekuatan antara Negara-negara 
menimbulkan konflik bersenjata internasional. Sebaliknya, penggunaan 
kekuatan domestik oleh otoritas Negara terhadap orang-perorangan, atau 
penggunaan kekuatan antar orang-perorangan tersebut, pada umumnya 
tetap merupakan masalah penegakan hukum yang terutama diatur oleh 
hukum hak asasi manusia dan hukum pidana nasional. Agar konfrontasi non-
internasional seperti itu mencapai suatu konflik bersenjata, harus dibedakan 
secara jelas dari gangguan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan, 
aksi kekerasan terisolasi dan sporadis, serta aksi serupa lainnya. Terlepas dari 
tingkat pengorganisasian militer yang memadai dari masing-masing pihak 
dalam konflik, perihal ini juga mensyaratkan agar konfrontasi mencapai 
ambang batas intensitas yang tidak dapat diatasi melalui pemolisian rutin 
pada masa damai, tetapi memerlukan intervensi dari angkatan bersenjata.102 
Dengan demikian, agar konflik bersenjata non-internasional ada, ICTY 
mensyaratkan situasi "kekerasan bersenjata berlarut-larut" antara Negara 
dan kelompok bersenjata terorganisir atau antara kelompok-kelompok 
semacam itu,103 suatu kriteria yang dalam praktiknya telah ditafsirkan sebagai 
kriteria yang lebih merujuk ke intensitas kekerasan bersenjata dibandingkan 
dengan jangka waktunya.104 Faktor-faktor indikatif untuk menilai "intensitas" 
ini termasuk: "jumlah, durasi dan intensitas masing-masing konfrontasi; 

101 ICTY, The Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al., Trial Chamber I (Judgment), Case 
No.IT-04-84-T, 3 April 2008, paragraf 60. Lihat juga ICRC, Kertas Opini, op. cit. (catatan 
kaki 61), hlm. 3. 

102 ICRC, Kertas Opini, op. cit. (catatan kaki 61), hlm. 3.
103 ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit. (catatan kaki 69), paragraf 70. 
104 ICTY, The Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al., op. cit. (catatan kaki 101), paragraf 49.
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jenis senjata dan peralatan militer lain yang dipergunakan; jumlah dan 
kaliber amunisi yang ditembakkan; jumlah orang dan jenis pasukan yang 
mengambil bagian dalam pertempuran; jumlah korban; tingkat kerusakan 
material; dan jumlah warga sipil yang melarikan diri dari zona tempur. 
Keterlibatan Dewan Keamanan PBB juga dapat mencerminkan intensitas 
konflik."105

Singkatnya, mengingat keragaman situasi yang melibatkan kekerasan non-
internasional, klasifikasinya sebagai konflik bersenjata akan selalu bergantung 
pada penilaian secara seksama atas keadaan konkret dan bukan pada definisi 
yang seragam, terutama di ujung paling bawah dari skala intensitas. Namun 
demikian, keberadaan konflik bersenjata non-internasional senantiasa 
merupakan permasalahan fakta, dan tidak tergantung pada pertimbangan 
politik dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, memoranda 
rahasia ICRC yang mengingatkan pihak-pihak yang terlibat mengenai 
kewajiban mereka berdasarkan HHI dapat memainkan peran penting, karena 
memoranda tersebut pada umumnya juga mengungkapkan pandangan 
ICRC mengenai klasifikasi hukum situasi yang ada.106 Namun, dalam kasus 
kontroversial, klasifikasi yang mengikat secara hukum pada umumnya harus 
dilakukan oleh pengadilan atau mekanisme kuasi-yudisial yang diminta 
untuk menilai permasalahan sebagai isu hukum internasional.

5.  Lingkup temporal dan teritorial dari konflik bersenjata non-
internasional
(a)  Lingkup temporal dari konflik bersenjata non-internasional

Dari segi lingkup temporal, konflik bersenjata non-internasional dimulai 
segera setelah kekerasan bersenjata yang terjadi antara pihak yang cukup 
terorganisir mencapai ambang batas intensitas yang disyaratkan. Meskipun 
unsur-unsur konstitutif menyediakan kriteria objektif untuk identifikasi 
situasi konflik bersenjata, dalam realitas politik unsur-unsur tersebut sering 
kali ditafsirkan dengan garis lintang tertentu, terutama oleh pemerintah 
yang terlibat. Sementara dalam beberapa konteks, Negara-negara menolak 
mengakui pemberlakuan HHI meskipun kekerasan bersenjata terorganisir 
sudah memakan ribuan korban setiap tahun, konfrontasi lain mudah sekali 
untuk ditundukkan pada paradigma hukum "perang" meskipun tampaknya 
memiliki lebih banyak kesamaan dengan operasi penegakan hukum 
dibandingkan dengan konflik bersenjata penuh. 

105 Ibid.
106 Lihat Bab 8.III. 
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Setelah konflik bersenjata non-internasional dimulai, HHI berlaku sampai 
"penyelesaian damai tercapai."107 Di sini juga, berbagai bentuk penyelesaian 
dapat dibayangkan, mulai dari perjanjian perdamaian resmi atau pernyataan 
menyerah hingga kekalahan militer menyeluruh dari salah satu pihak atau 
mereda secara bertahapnya kekerasan bersenjata hingga perdamaian dan 
keamanan publik telah terwujud kembali dengan kuat. Dalam praktik, akhir 
konflik bersenjata non-internasional tidak hanya mensyaratkan akhir dari 
permusuhan aktif tetapi juga akhir dari operasi militer terkait yang bersifat 
perang dalam keadaan di mana kemungkinan pecah kembalinya permusuhan 
secara masuk akal dapat dikesampingkan.

(b)  Lingkup teritorial dari konflik bersenjata non-internasional
Dari segi cakupan wilayah, keberlakuan Pasal 3 ketentuan yang sama dan 
Protokol Tambahan II dibatasi untuk konflik bersenjata yang terjadi "dalam 
wilayah" Pihak Peserta Agung; Protokol ini bahkan mensyaratkan agar Negara 
teritorial terlibat sebagai pihak yang terlibat dalam konflik. Persyaratan 
teritorial berakar pada kenyataan bahwa kedua instrumen memperkenalkan 
aturan-aturan yang mengikat tidak hanya untuk Negara pihak sendiri, tetapi 
juga untuk kelompok-kelompok bersenjata non-Negara yang beroperasi di 
wilayah mereka. Otoritas legislatif untuk melakukannya berasal dari, dan 
terbatas pada, kedaulatan teritorial masing-masing Negara pihak. Oleh 
karena itu, sangat logis bahwa kedua instrumen menggabungkan hubungan 
teritorial antara konflik dan Negara pihak. 

Dewasa ini, pembatasan teritorial lingkup keberlakuan Pasal 3 ketentuan 
yang sama dan Protokol Tambahan II tidak lagi melayani tujuan aslinya. 
Pertama, empat Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi secara universal, 
sehingga membuat skenario konflik bersenjata non-internasional yang 
terjadi sepenuhnya di luar wilayah Negara pihak sangat tidak mungkin.108 
Kedua, bahkan jika konflik bersenjata seperti itu terjadi, maka konflik 
bersenjata tersebut masih tetap diatur oleh ketentuan kemanusiaan dari 
Pasal 3 ketentuan yang sama berdasarkan pengakuan mereka sebagai hukum 
kebiasaan dan ungkapan prinsip hukum umum ("pertimbangan kemanusiaan 
mendasar") dan, dengan demikian, mengikat secara universal terlepas dari 
apa pun kewajiban perjanjian.109 Ketiga, setiap kali konflik bersenjata non-
internasional melibatkan serbuan ekstrateritorial dengan persetujuan dari 
Negara tetangga, konflik tersebut dianggap sebagai bagian dari konflik 

107 ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit. (catatan kaki 69), paragraf 70.
108 ICRC, Kertas Opini, op. cit. (catatan kaki 61), hlm. 3.
109 ICJ, Nicaragua case, op. cit. (catatan kaki 26), paragraf 218. Mengenai prinsip-prinsip 

hukum umum, lihat juga Bab 1.II. 3.
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bersenjata non-internasional semula.110 Apabila persetujuan semacam itu 
tidak ada, operasi ekstrateritorial dapat menimbulkan terjadinya konflik 
bersenjata internasional dengan Negara teritorial. Terkait hal ini, terjadi 
kontroversi yang berlanjut mengenai apakah konflik bersenjata internasional 
yang baru terpicu terjadi bersamaan dengan dengan konflik bersenjata non-
internasional semula atau apakah konflik bersenjata internasional menyerap 
konflik bersenjata non-internasional semula, setidaknya sejauh bahwa konflik 
itu terjadi di wilayah asing. 

Jika pembatasan konseptual konflik bersenjata non-internasional pada batas-
batas teritorial suatu Negara tunggal telah ada di benak para perancang 
Pasal 3 ketentuan yang sama dan Protokol Tambahan II, tentu pemikiran 
itu tetap tak terucapkan dan telah secara nyata dilampaui oleh pendapat 
hukum kontemporer dan praktik Negara. Meskipun tujuan sejati ketentuan-
ketentuan ini barangkali untuk mengatur konflik bersenjata yang terjadi 
dalam batas-batas teritorial suatu Negara, istilah konflik bersenjata "non-
internasional" saat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai sinonim dari konflik 
bersenjata "internal/dalam negeri". 

Pada saat yang sama, dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, 
HHI tidak hanya berlaku di kawasan yang terkena dampak permusuhan 
aktif, tetapi juga pada dasarnya mengatur setiap tindakan atau operasi yang 
dilakukan untuk alasan yang berkaitan dengan konflik (nexus/hubungan 
dengan konflik), terlepas dari lokasi teritorial. Ini tidak berarti bahwa aksi 
militer terhadap musuh dapat secara sah dilakukan kapan saja dan di mana 
saja di seluruh dunia ("medan perang global"). Sebaliknya, agar sah, setiap 
aksi militer ekstrateritorial harus selalu mematuhi tidak hanya aturan-aturan 
dan prinsip-prinsip HHI, tetapi juga aturan dan prinsip jus ad bellum, hukum 
netralitas dan bidang hukum internasional terkait lain. Pada akhirnya, konflik 
bersenjata non-internasional tidak dicirikan oleh lingkup teritorialnya yang 
terbatas atau tidak terbatas, tetapi sifat dan kualitas pihak-pihak yang terlibat, 
serta oleh kejadian permusuhan yang sebenarnya dan aksi atau operasi lain 
memiliki hubungan perang (belligerent nexus).

110 Lihat, misalnya interpretasi pemerintah Amerika Serikat tentang konflik Uganda sebagai 
“konflik sipil,” meskipun insurgen “Lord’s Resistance Army (LRA), suatu organisasi tero-
ris (...) beroperasi di utara dari pangkalan di Sudan bagian selatan,” dalam: Departemen 
Luar Negeri AS, Country Reports on Human Rights Practices: Uganda, 2001, tersedia pada: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/af/8409.htm
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Untuk pendalaman (Konflik bersenjata non-internasional)111

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 12: The law of non-international 
armed conflicts, hlm. 327–350.

 Sandesh Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford 
University Press, Oxford, 2012, 370 halaman.

 Jelena Pejic, "The protective scope of common Article 3: More than meets the 
eye," IRRC, Vol. 93, No. 881, Maret 2011, hlm. 189–225.

 Sylvain Vité, "Typology of armed conflicts in international humanitarian law: 
Legal concepts and actual situations," IRRC, Vol. 91, No. 873, Maret 2009, 
hlm. 69–94.

 ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj et al., Trial Chamber II (Judgment), 30 
November 2005, Case No. Ini-03-66-T, paragraf 84 dan 89-91.

 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, ICRC/
Cambridge University Press, 2016, Pasal 3.

 "Current debates on IHL," situs web, ICRC. Tersedia pada: https://www.icrc.org/
en/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl 

How Does Law Protect in War?

 Kasus No. 149, Israel/Lebanon/Hezbollah Conflict in 2006
 Kasus No. 211, ICTY, The Prosecutor v. Tadić, Doc. A, paragraf 67–70, dan Doc. 

B, paragraf 562 
 Kasus No. 220, ICTY, The Prosecutor v. Boškoski, paragraf 175–178
 Kasus No. 234, ICTR, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, paragraf 603 dan 

619–626

VI. KONFLIK BERSENJATA YANG MENDAPAT INTERVENSI   
 ASING

Konflik bersenjata yang mendapat intervensi asing adalah bentuk khusus 
konflik bersenjata yang kadang-kadang secara kurang akurat disebut sebagai 
"internasionalisasi" konflik bersenjata. Pada dasarnya, konsep ini merujuk 
pada suatu Negara, atau koalisi Negara-negara, yang melakukan intervensi 
terhadap konflik bersenjata non-internasional yang sudah ada, sehingga 
menjadi salah satu pihak (yang turut berperang) dalam konflik tersebut. 

111 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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Dari segi hukum yang berlaku, di mana Negara melakukan intervensi untuk 
mendukung perjuangan pemerintah teritorial terhadap insurgensi, hubungan 
antara insurgensi dan Negara pengintervensi, sama seperti konflik yang 
sudah ada, akan diatur oleh HHI yang berlaku untuk konflik bersenjata non-
internasional. Namun, apabila Negara pengintervensi mendukung insurgensi 
melawan Negara teritorial, situasi menjadi lebih kompleks. Konfrontasi bersenjata 
antara Negara pengintervensi dan Negara teritorial secara otomatis akan memicu 
keberlakuan HHI yang mengatur konflik bersenjata internasional. Konfrontasi 
antara Negara teritorial dan insurgensi, di sisi lain, akan mempertahankan 
sifat non-internasional dari konflik tersebut dan masih diatur oleh HHI yang 
berlaku pada konflik bersenjata non-internasional. Dari segi hukum yang 
berlaku, hal ini mengakibatkan adanya konflik bersenjata internasional dan non-
internasional pada waktu bersamaan, suatu situasi yang kadang-kadang disebut 
sebagai "klasifikasi ganda". Terakhir, manakala Negara pengintervensi tidak 
hanya mendukung, tetapi sebenarnya mengarahkan dan mengendalikan pihak 
insurgen sedemikian rupa sehingga operasi tersebut harus dianggap sebagai 
operasi Negara pengintervensi itu sendiri, konflik bersenjata non-internasional 
yang sudah ada sebelumnya antara Negara teritorial dan insurgensi akan berubah 
menjadi konflik bersenjata internasional antara Negara teritorial dengan Negara 
pengintervensi.112 

112 Untuk posisi dasar mengenai tingkat kendali yang diwajibkan untuk membuat suatu 
Negara bertanggung jawab atas perilaku kelompok bersenjata terorganisir, lihat secara 

Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training, latihan simulasi, 2010. 
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Sebagai aturan umum, prinsip klasifikasi yang sama juga berlaku untuk intervensi 
bersenjata oleh pasukan multinasional yang diberi mandat PBB atau organisasi 
regional. Harus ditekankan bahwa keberlakuan HHI pada pasukan multinasional 
tergantung pada keadaan faktual yang sama yang juga berlaku pada pasukan lain, 
terlepas dari apa pun mandat internasional dan penyebutannya, dan juga terlepas 
dari penyebutan pada pihak yang potensial menentang pasukan semacam itu. 
Mandat dan legitimasi misi yang diembankan pada pasukan multinasional 
adalah isu-isu jus ad bellum dan hukum internasional umum, tetapi sangat tidak 
relevan ketika menyangkut pemberlakuan HHI pada operasi multinasional. 
Oleh karena itu, apabila pasukan multinasional tetap berada di bawah komando 
nasional mereka, mereka akan tetap terikat oleh kewajiban internasional Negara 
asal mereka. Apabila mereka beroperasi di bawah komando langsung dari 
PBB, mereka juga diwajibkan untuk menghormati HHI berdasarkan Buletin 
Sekretaris Jenderal PBB tentang kepatuhan pasukan PBB pada hukum humaniter 
internasional.113 Dalam pandangan ICRC, dalam kedua kasus, konflik yang 
timbul harus dianggap sebagai konflik yang bersifat internasional dalam hal 
permusuhan antara pasukan multinasional dan satu atau beberapa Negara lain, 
dan bersifat non-internasional jika permusuhan dilakukan terhadap kelompok 
bersenjata terorganisir saja.

Untuk pendalaman (Konflik bersenjata yang mendapat intervensi asing)114

 Sylvain Vité, "Typology of armed conflicts in international humanitarian law: Legal 
concepts and actual situations," IRRC, Vol. 91, No. 873, Maret 2009, hlm. 87–88.

 "Multinational operations and the law," IRRC, Vol. 95, No. 891/892, 2013.
 International Law Commission, "Draft articles on responsibility of states for 

internationally wrongful acts, with commentaries," Article 8, commentary, 
paragraf 5, Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Part 
Two, New York dan Jenewa, 2007, p. 48.

How Does Law Protect in War? 
 Kasus No. 274, Studi Kasus, Armed Conflicts in Sierra Leone, Liberia and Guinea 

(1980–2005)
	 Kasus No. 229, Democratic Republic of the Congo, Conflict in the Kivus

khusus: ICJ, Nicaragua case, op. cit. (catatan 26), paragraf 115; ICTY, The Prosecutor v. 
Dusko Tadić, Appeals Chambers (Judgement), Case No. IT-94-A, 15 Juli 1999, paragraf 
145; ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgement, 27 Februari 
2007, paragraf 413.

113 United Nations Secretary-General's Bulletin: Observance by United Nations Forces of   
 International Humanitarian Law, ST/SGB/1993/13, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York,  
 6 Agustus 1999.
114 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 



Bab 3
Perilaku permusuhan

Bangui, Republik Afrika Tengah, 2013. Tentara Republik Demokratik Kongo berpatroli dengan 
Pasukan Multinasional Afrika Tengah. 
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Struktur
I. Pelindungan penduduk sipil
II. Pelindungan objek sipil, serta daerah dan lembaga tertentu
III. Proporsionalitas, kehati-hatian, dan praduga
IV. Metode peperangan
V. Alat peperangan
VI. Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata non-

internasional

Rangkuman

" Dalam semua konflik bersenjata, hak para pihak yang berperang 
untuk memilih metode atau alat peperangan tidak tak terbatas.

" Para pihak yang berperang setiap saat harus membedakan antara 
penduduk sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan sasaran 
militer, serta harus mengarahkan operasi mereka hanya kepada 
sasaran militer. 

" Warga sipil individual mendapatkan pelindungan dari serangan 
kecuali dan hanya pada saat mereka berpartisipasi secara 
langsung dalam permusuhan.

" Prinsip pembedaan juga membawa kewajiban untuk mencegah 
penentuan sasaran yang keliru dan untuk menghindari atau, 
dalam hal apa pun, meminimalisir terjadinya kematian, luka atau 
kerusakan insidental pada warga sipil dan objek sipil. 

"	Berkenaan dengan senjata, alat atau metode peperangan baru, 
Negara harus menentukan apakah penggunaannya, pada sebagian 
atau semua keadaan, akan dilarang oleh hukum internasional, 
terutama apakah senjata tersebut memiliki dampak tidak 
pandang bulu, menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau 
luka berlebihan, atau kerusakan yang meluas, berjangka panjang 
dan parah terhadap lingkungan, atau tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan yang 
sudah terbentuk, prinsip-prinsip kemanusiaan atau dorongan 
hati nurani publik.
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Untuk pendalaman115

 Modul e-learning ICRC, The basic principles of international humanitarian law. 
Tersedia pada: http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M5/index.html 

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 9: Conduct of hostilities, hlm. 249–
294.

 Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed 
Conflict, edisi ketiga, Cambridge University Press, 2016, 358 halaman.

 "Conduct of Hostilities," halaman web, ICRC. Tersedia pada: 
 https://www.icrc.org/en/war-and-law/conduct-hostilities 

How Does Law Protect in War?

	 Kasus No. 124, Israel/Gaza, Operation Cast Lead

Sepanjang sejarah peperangan, perilaku permusuhan telah menimbulkan penderitaan yang 
tak terperikan pada jutaan keluarga dan individu. Ini masih terjadi hingga saat ini. Warga 
sipil dan kombatan sama-sama terbunuh, terluka atau menjadi cacat seumur hidup, dan 
sering kali kehilangan orang yang dicintai ataupun harta benda dan hak milik mereka. 
Ranjau darat, munisi curah dan amunisi tidak meledak lainnya membuat seluruh wilayah 
tidak dapat dihuni selama bertahun-tahun dan kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Desa, 
kota dan tempat tinggal orang-orang hancur, benda cagar budaya dan tempat ibadah rusak, 
dan pembangkit listrik, jembatan dan infrastruktur penting lainnya menjadi tidak berguna, 
sehingga memaksa seluruh penduduk meninggalkan rumah mereka, dengan konsekuensi 
kemanusiaan yang sangat besar. Oleh karena itu, sudah menjadi tujuan utama HHI untuk 
melarang peperangan yang tidak terbatas dan untuk mengatur perilaku permusuhan sehingga 
semaksimal mungkin dapat mengurangi "malapetaka perang."116 

Tiga maksim fundamental HHI yang relevan dengan perilaku permusuhan adalah sebagai 
berikut: (1) "satu-satunya tujuan sah yang diupayakan oleh Negara-negara selama perang adalah 
melemahkan kekuatan militer musuh";117 (2) dalam mencapai tujuan ini, "hak Para Pihak dalam 
konflik untuk memilih metode atau alat peperangan tidak tak terbatas";118 dan (3) "[p]enduduk sipil 
dan individu sipil mendapat pelindungan umum dari kerugian yang timbul dari operasi militer."119 

115 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
116 Deklarasi St. Petersburg.
117 Ibid.
118 PT I, Pasal 35(1). Lihat juga Peraturan Den Haag, Pasal 22.
119 PT I, Pasal 51(1).
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Oleh karena itu, HHI yang mengatur perilaku permusuhan dapat dikatakan 
juga berusaha mewujudkan dua tujuan dasar: pertama, untuk memastikan 
pelindungan penduduk sipil dan objek sipil dari dampak permusuhan, dan kedua, 
untuk menerapkan pembatasan pada metode dan alat peperangan tertentu.

I. PELINDUNGAN PENDUDUK SIPIL 

Landasan yang tak terbantahkan dari HHI yang bertujuan untuk melindungi 
penduduk sipil dari dampak permusuhan adalah prinsip pembedaan, di 
mana berdasarkan prinsip tersebut, pihak-pihak dalam konflik bersenjata 
harus "setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta 
antara objek sipil dan sasaran militer dan oleh karena itu harus mengarahkan 
operasi mereka hanya terhadap sasaran militer."120 Tujuan pelindungan dari 
prinsip pembedaan dapat dicapai hanya apabila kategori mendasar dari 
orang-orang ("warga sipil" dan "kombatan") dan objek ("objek sipil" dan 
"sasaran militer") ditentukan, dan jika cakupan dan kondisi pelindungan yang 
diberikan kepada warga sipil dan objek sipil jelas.

120 PT I, Pasal 48; HHI Kebiasaan, Aturan 1 dan 7.

Barrio Chiuijo, sebelah barat Chimoio, Mozambique, dekat perbatasan Zimbabwe, 2013. Seorang 
penyintas ledakan ranjau darat tengah menggarap lahan.
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1. Definisi "kombatan"
Dalam pengertian umum, kombatan adalah anggota pasukan tempur dari 
pihak-pihak yang berperang. Oleh karena itu, pada prinsipnya semua anggota 
angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik bersenjata internasional 
adalah kombatan, kecuali petugas medis dan rohaniwan yang semata-mata 
mengemban fungsi kemanusiaan.121 Satu-satunya pemanggul senjata yang 
dapat dianggap sebagai kombatan tanpa menjadi anggota angkatan bersenjata 
adalah peserta dalam levée en masse.122 Orang-orang yang ikut berperang 
tetapi berada di luar kategori ini, seperti tentara bayaran123 atau warga sipil 
yang berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan,124 tidak berhak atas 
status sebagai kombatan. 

" Mengenai pelindungan khusus yang diberikan kepada tenaga medis 
dan rohaniwan, lihat Bab 4.II.

" Mengenai pelindungan khusus yang diberikan kepada anggota 
angkatan bersenjata yang semata-mata diberikan tugas-tugas 
pertahanan sipil, lihat Bagian II.4. di bawah ini.

(a)  Anggota angkatan bersenjata
Angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik terdiri atas "semua pasukan, 
kelompok dan unit bersenjata terorganisir yang berada di bawah komando yang 
bertanggung jawab kepada Pihak tersebut terkait perilaku bawahannya."125 
Konsep angkatan bersenjata yang luas dan fungsional ini telah berevolusi 
sejak diadopsinya Peraturan Den Haag yang sudah mengakui bahwa "hukum, 
hak, dan kewajiban perang" tidak hanya diterapkan pada angkatan bersenjata 
reguler, tetapi juga kepada milisi dan korps relawan non-reguler, selama mereka 
memenuhi empat syarat yang mengasimilasikan mereka dengan angkatan 
bersenjata reguler: (1) mereka dikomando oleh seseorang yang bertanggung 
jawab atas bawahannya; (2) mereka memiliki lambang khas yang tetap yang 
bisa dikenali dari kejauhan; (3) mereka membawa senjata secara terbuka; dan 
(4) mereka melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan 
perang.126 Ketentuan untuk pembedaan yang jelas dengan penduduk sipil dan 
penghormatan terhadap HHI tidak lagi dianggap sebagai elemen konstitutif 
dari angkatan bersenjata per se, namun telah menjadi kewajiban individual, 

121 PT I, Pasal 43(2); HHI Kebiasaan, Aturan 3.
122 Peraturan Den Haag, Pasal 2; lihat juga Bagian I.1.b.
123 PT I, Pasal 47(1).
124 PT I, Pasal 51(3).
125 PT I, Pasal 43(2); HHI Kebiasaan, Aturan 4.
126 Peraturan Den Haag, Pasal 1.
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yang mana pelanggaran atas hal ini dapat menimbulkan konsekuensi bagi 
kombatan secara individual, terutama kehilangan hak istimewa status sebagai 
kombatan (combatancy) dan tawanan perang (ketidakpatuhan atas ketentuan 
visibilitas)127 atau penuntutan (pelanggaran HHI).128 Singkatnya, dewasa ini, 
semua pasukan, kelompok atau unit bersenjata yang menunjukkan tingkat 
pengorganisasian militer yang memadai dan menjadi bagian dari salah 
satu pihak yang terlibat dalam konflik harus dianggap sebagai bagian dari 
angkatan bersenjata pihak tersebut.129 

Keanggotaan individual dalam angkatan bersenjata reguler Negara-
negara secara umum diatur oleh hukum nasional dan dinyatakan melalui 
pengintegrasian secara formal menjadi unit permanen yang dapat dibedakan 
dengan melihat seragam, lencana dan peralatan. Hal yang sama berlaku 
di mana unit bersenjata dari petugas kepolisian, penjaga perbatasan, atau 
pasukan berseragam yang serupa digabungkan ke dalam angkatan bersenjata 
Negara. Untuk tujuan prinsip pembedaan, keanggotaan angkatan bersenjata 
reguler dari Negara berakhir, dan status serta pelindungan warga sipil 
dipulihkan, ketika seorang anggota melepaskan diri dari tugas aktif dan 
kembali ke kehidupan sipil, baik setelah dilepaskan dari penugasan atau 
sebagai anggota pasukan cadangan yang dinonaktifkan. Keanggotaan dalam 
angkatan bersenjata non-reguler, seperti milisi, korps relawan, atau gerakan 
perlawanan terorganisir yang menjadi bagian dari pihak yang berperang, 
pada umumnya tidak diatur oleh hukum nasional dan dapat ditentukan 
secara memadai hanya berdasarkan kriteria fungsional, seperti kriteria yang 
berlaku pada kelompok bersenjata non-Negara dalam konflik bersenjata non-
internasional ("fungsi tempur terus-menerus").130

" Mengenai keanggotaan kelompok bersenjata non-Negara dalam konflik 
bersenjata non-internasional, lihat Bagian VI.2 di bawah ini.

(b)  Peserta levée en masse
Dalam HHI, istilah levée en masse digunakan untuk menggambarkan 
penduduk wilayah non-pendudukan yang pada saat musuh mendekat, secara 
spontan mengangkat senjata untuk melawan pasukan yang menginvasi tanpa 
sempat membentuk diri menjadi unit bersenjata reguler, selama mereka 

127 PT I, Pasal 44(3) dan 46; HHI Kebiasaan, Aturan 106-107.
128 J.-M. Henckaerts dan L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, op. 

cit. (catatan kaki 23), hlm. 15–16.
129 N. Melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under 

International Humanitarian Law, ICRC, Jenewa, 2009, hlm. 22.
130 N. Melzer, Interpretive Guidance, op. cit. (catatan kaki 129), hlm. 25.
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membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan 
perang.131 Begitu levée en masse menjadi terus menerus dan terorganisir, maka 
ia tidak bisa lagi dianggap demikian, melainkan sebagai gerakan perlawanan 
terorganisir. Peserta dalam levée en masse adalah satu-satunya pelaku 
bersenjata yang dianggap sebagai kombatan meskipun berdasarkan definisi, 
mereka beroperasi secara spontan dan kurangnya pengorganisasian dan 
komando yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai anggota angkatan 
bersenjata. Semua orang lain yang mengambil bagian secara langsung dalam 
permusuhan hanya secara spontan, sporadis atau tidak terorganisir harus 
dianggap sebagai warga sipil.132

Menurut definisi, keterlibatan individu dalam levée en masse didasarkan pada 
"partisipasi" spontan dan tidak terorganisir dalam permusuhan, dan bukan 
pada "keanggotaan," yang secara minimal mengisyaratkan kontinuitas dan 
pengorganisasian. Oleh karena itu, peserta dalam levée en masse memiliki 
status kombatan berdasarkan perilaku segera mereka, dan bahwa hilangnya 
pelindungan mereka dari serangan langsung harus ditentukan berdasarkan 
kriteria yang sama yang berlaku bagi warga sipil yang berpartisipasi secara 
langsung dalam permusuhan. Kedua kategori orang ini berpartisipasi 
dalam permusuhan secara spontan dan tidak terorganisir, walaupun dengan 
konsekuensi berbeda, sejauh menyangkut keberhakan mereka atas hak 
istimewa dari status sebagai kombatan dan tawanan perang.

" Mengenai partisipasi secara langsung dalam permusuhan oleh warga 
sipil, lihat Bagian I.4. di bawah ini.

" Mengenai status tawanan perang, lihat Bab 5.I.2.

(c)  Status kombatan dan hak istimewa kombatan
Untuk tujuan prinsip pembedaan, konsekuensi terpenting terkait status 
kombatan adalah hilangnya status sipil dan pelindungan dari serangan 
langsung. Selain itu, status kombatan berimplikasi pada "hak istimewa 
kombatan," yaitu "hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam per-
musuhan" atas nama suatu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata inter-
nasional.133 Hak istimewa kombatan semacam itu tidak memiliki konsekuensi 
langsung dalam hal prinsip pembedaan tetapi memiliki relevansi lebih dalam 
hal status dan hak yang diberikan kepada individu setelah penangkapan oleh 

131 Peraturan Den Haag, Pasal 2; KJ III, Pasal 4(A)(6). Lihat juga referensi untuk KJ III, Pasal 
4(A)(6) dalam PT I, Pasal 50(1). 

132 N. Melzer, Interpretive Guidance, op. cit. (catatan kaki 129), hlm. 25. 
133 PT I, Pasal 43(2).
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musuh. Status kombatan dan hak istimewa kombatan semata-mata untuk 
situasi konflik bersenjata internasional dan tidak diatur dalam HHI yang 
mengatur konflik bersenjata non-internasional.

" Mengenai relevansi hak istimewa kombatan dalam konteks penahanan, 
lihat Bab 5.I.1.

(d)  Kombatan "tanpa hak istimewa" atau "tidak sah"
Tidak semua orang yang mengangkat senjata dalam suatu konflik bersenjata 
internasional serta-merta memenuhi syarat untuk mendapat hak istimewa 
kombatan. Anggota angkatan bersenjata dapat kehilangan hak istimewa 
tersebut apabila tidak bisa membedakan diri mereka dari penduduk sipil. 
Selain itu – tentara bayaran,134 kontraktor swasta,135 agen intelijen sipil, 
penjahat terorganisir, warga sipil lain – dapat berpartisipasi secara langsung 
dalam permusuhan tanpa mendapat hak istimewa tersebut sejak awal. Warga 
sipil yang berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan dan pihak lain 
yang mendukung upaya perang musuh tanpa mendapat hak istimewa sebagai 
kombatan kadang-kadang didefinisikan secara luas sebagai kombatan "tanpa 
hak istimewa" (unprivileged combatants) atau kombatan "tidak sah" (unlawful 
combatants) dan secara keliru dijelaskan berada di luar kategori orang yang 
dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. 

" Untuk informasi lebih lanjut tentang konsep kombatan "tanpa hak 
istimewa" atau "tidak sah" dalam konteks penahanan, lihat Bab 5.I.1.b.

Untuk tujuan perilaku permusuhan, istilah komposit "kombatan tanpa hak 
istimewa" dan "kombatan tidak sah" sering kali digunakan terlalu luas, yang pada 
umumnya untuk mengimplikasikan bahwa orang-orang bersangkutan tidak 
memiliki hak istimewa sebagai kombatan dan tidak dilindungi dari serangan 
langsung. Akan tetapi, harus ditekankan bahwa baik kombatan "tanpa hak 
istimewa" maupun "tidak sah" bukan merupakan istilah yang digunakan dalam 
HHI, dan hal itu tidak berimplikasi pada status atau hilangnya pelindungan 
karena pengesampingan kategori dan peraturan yang telah diramalkan dalam 
HHI. Observasi ini sama validnya untuk situasi konflik bersenjata internasional 
dan non-internasional. Oleh karenanya, sebagai persoalan hukum, hilangnya 
pelindungan dari serangan langsung tidak dapat diakibatkan oleh kategorisasi 
informalnya sebagai kombatan "tanpa hak istimewa" atau "tidak sah", namun 
harus selalu didasarkan pada keanggotaannya pada angkatan bersenjata pihak 

134 PT I, Pasal 47; HHI Kebiasaan, Aturan 109. 
135 KJ III, Pasal 4(4) dan (5).
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yang berperang (status kombatan – lihat Bagian I.1.c di atas) atau, dalam hal 
warga sipil, partisipasi secara langsungnya dalam permusuhan (partisipasi secara 
langsung dalam permusuhan – lihat Bagian I.4 di bawah ini) dalam pemaknaan 
HHI. Meskipun istilah "kombatan tanpa hak istimewa" bisa dikatakan dapat 
digunakan murni secara deskriptif bagi anggota angkatan bersenjata yang telah 
kehilangan hak mereka atas hak istimewa sebagai kombatan, istilah tersebut 
seharusnya tidak digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang dilindungi 
dari serangan langsung, atau yang mungkin hanya kehilangan pelindungan 
semacam itu untuk sementara waktu, seperti warga sipil yang berpartisipasi 
secara langsung dalam permusuhan dan warga lain yang mendukung musuh 
tanpa menjadi bagian dari pasukan tempurnya. Adapun gagasan "kombatan 
tidak sah," fakta bahwa HHI membatasi "hak" untuk berpartisipasi secara 
langsung dalam permusuhan bagi kombatan dengan hak istimewa tidak serta 
merta menyiratkan larangan "kombatan tanpa hak istimewa" ("unprivileged 
combatancy") sebagai permasalahan HHI. Sebenarnya, HHI tidak melarang 
seseorang mengangkat senjata dalam situasi konflik bersenjata; HHI hanya 
mensyaratkan agar semua orang yang melakukannya mematuhi aturan-aturan 
tentang perilaku permusuhan.

Mengingat penggunaan istilah seperti "kombatan tanpa hak istimewa" atau 
"kombatan tidak sah" dalam konteks perilaku permusuhan memiliki risiko 
cukup besar akan mengalami penyelewengan atau kesalahpahaman, istilah 
"kombatan" akan digunakan di bawah ini hanya dalam pemaknaan teknisnya, 
yaitu merujuk pada orang-orang yang berhak mendapatkan hak istimewa 
sebagai kombatan dalam situasi konflik bersenjata internasional.

2. Definisi "warga sipil" dan "penduduk sipil"
Dalam HHI, penduduk sipil secara negatif didefinisikan terdiri atas semua 
orang yang bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat dalam 
konflik atau peserta dalam levée en masse.136 Dengan demikian, definisi 
tersebut juga mencakup warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata tanpa 
digabungkan di dalamnya, seperti koresponden perang dan, sebagai aturan 
umum, kontraktor swasta dan intelijen sipil atau aparat penegak hukum, 
walaupun beberapa di antaranya mungkin berhak atas status tawanan perang 
saat ditangkap.137 Di sisi lain, seperti yang telah ditunjukkan, semua pasukan, 
kelompok dan unit bersenjata yang menunjukkan tingkat pengorganisasian 
yang sudah memadai dan yang secara de facto beroperasi atas nama dan 
dengan persetujuan pihak yang terlibat dalam konflik harus dianggap sebagai 

136 PT I, Pasal 50(1) dan (2); HHI Kebiasaan, Aturan 5. 
137 Lihat Bab 5.I. 2.
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bagian dari angkatan bersenjata dan karena itu tidak memenuhi syarat 
sebagai warga sipil, terlepas dari hak mereka atas status tawanan perang atau 
hak istimewa kombatan, dan terlepas dari denominasi mereka dalam hukum 
nasional.138 Apabila ada keraguan tentang status sipil atas seseorang, orang 
tersebut harus dianggap sebagai warga sipil.139 

3. Larangan spesifik 
(a)  Serangan langsung

Anggapan paling langsung tentang prinsip pembedaan adalah tentu saja, 
larangan serangan langsung terhadap warga sipil.140 Penting untuk dicatat 
bahwa dalam HHI, kata "serangan" tidak hanya mengacu pada operasi 
ofensif, namun mencakup semua "tindak kekerasan terhadap musuh, baik 
dalam serangan (ofensif) maupun dalam pertahanan."141 

(b)  Aksi teror
Meskipun jelas bahwa setiap operasi militer yang mempengaruhi warga sipil 
cenderung menimbulkan ketakutan dan kegelisahan tertentu di kalangan 
penduduk sipil, HHI melarang aksi atau ancaman kekerasan yang tujuan 
utamanya adalah untuk menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil.142

(c)  Serangan tanpa pandang bulu
Selain serangan langsung terhadap warga sipil, HHI juga melarang serangan 
tanpa pandang bulu. Ini adalah serangan yang sifatnya menyerang sasaran 
militer dan warga sipil dan objek sipil tanpa pembedaan, bisa karena serangan 
bukan atau tidak dapat diarahkan ke sasaran militer tertentu, atau karena 
dampaknya tidak dapat dibatasi seperti yang dipersyaratkan oleh HHI.143 
Contoh mengerikan dari serangan tanpa pandang bulu adalah kampanye 
"pengeboman rata dan meluas" (carpet bombing) selama Perang Dunia II, 
di mana seluruh wilayah yang berisi sasaran militer dan warga sipil dan 
objek sipil diperlakukan sebagai sasaran militer tunggal dan diserang tanpa 
pembedaan. Contoh lain serangan tanpa pandang bulu adalah serangan-
serangan yang diperkirakan menyebabkan kerugian insidental terhadap 
warga sipil atau objek sipil yang berlebihan jika dikaitkan dengan keuntungan 
militer nyata dan langsung yang dapat diperkirakan.144

138 Lihat Bagian I.1.a.
139 PT I, Pasal 50(1).
140 PT I, Pasal 51(2); HHI Kebiasaan, Aturan 1.
141 PT I, Pasal 49(1).
142 PT I, Pasal 51(2); HHI Kebiasaan, Aturan 2.
143 PT I, Pasal 51(4) dan (5); HHI Kebiasaan, Aturan 11-13.
144 PT I, Pasal 51(5)(b). Lihat juga Bagian III.1. mengenai prinsip proporsionalitas.
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(d) Perisai manusia
HHI juga melarang pihak yang berperang menggunakan warga sipil sebagai 
"perisai manusia". Oleh karena itu, dilarang menggunakan kehadiran atau 
mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau warga sipil guna menjadi 
perisai bagi sasaran militer dari serangan, atau untuk melindungi, mendukung 
atau menghalangi operasi militer.145 Namun, bahkan penggunaan secara tidak 
sah perisai manusia oleh pihak yang membela diri tidak melepaskan pihak 
yang menyerang dari kewajibannya berdasarkan HHI, terutama prinsip 
proporsionalitas dan tindakan pencegahan dalam serangan.146

(e)  Non-resiprokal dan larangan serangan balas dendam
Semua larangan yang disebutkan di atas tidak bersifat timbal balik atau 
non-resiprokal di mana pelanggaran yang dilakukan oleh pihak musuh 
tidak membebaskan pihak yang berperang dari kewajiban mereka sendiri 
berkenaan dengan penduduk sipil.147 Secara khusus, dilarang menyerang 
warga sipil sebagai cara untuk melakukan pembalasan.148

4. Partisipasi warga sipil dalam permusuhan
(a)  Aturan dasar

Dalam situasi konflik bersenjata, warga sipil berhak atas pelindungan dari 
serangan langsung "kecuali dan hanya pada saat mereka mengambil bagian 
secara langsung dalam permusuhan."149 Dengan kata lain, selama dilakukannya 
partisipasi secara langsung dalam permusuhan, warga sipil dapat diserang 
secara langsung seolah-olah mereka adalah kombatan. Terlepas dari adanya 
konsekuensi hukum serius, HHI tidak memberikan definisi perilaku yang 
merupakan partisipasi secara langsung dalam permusuhan, dan interpretasi 
yang jelas tentang konsep tersebut tidak juga dapat ditarik dari praktik negara 
atau yurisprudensi internasional atau dari doktrin legal dan militer. Oleh 
karena itu, ICRC melakukan proses ahli informal dari tahun 2003-2009, 
yang menghasilkan publikasi Interpretive Guidance on the Notion of Direct 
Participation in Hostilities under International Humanitarian Law (Pedoman 
Penafsiran tentang Konsep Partisipasi Secara Langsung dalam Permusuhan 
menurut Hukum Humaniter Internasional).

" Lihat Kotak Teks 5, Bab 3.I.4.c. di bawah ini: proses ICRC untuk 
mengklarifikasi konsep "partisipasi secara langsung dalam permusuhan."

145 PT I, Pasal 51(7); HHI Kebiasaan, Aturan 97.
146 Lihat Bagian III.
147 PT I, Pasal 51(8); HHI Kebiasaan, Aturan 140.
148 KJ IV, Pasal 28 dan 33; PT I, Pasal 51(6); HHI Kebiasaan, Aturan 145 dan 146.
149 PT I, Pasal 51(3); HHI Kebiasaan, Aturan 6. 
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(b)  Makna "partisipasi secara langsung dalam permusuhan" 
Pada intinya, konsep partisipasi secara langsung dalam permusuhan terdiri 
dari dua komponen dasar: yaitu "permusuhan" dan "partisipasi secara 
langsung" di dalamnya. Sementara konsep "permusuhan" mengacu pada 
keputusan kolektif pihak-pihak yang berperang untuk beralih menggunakan 
alat dan metode peperangan, "partisipasi" dalam permusuhan mengacu 
pada keterlibatan individual dari seseorang dalam permusuhan tersebut. 
Bergantung pada kualitas dan tingkat keterlibatan itu, partisipasi individual 
dalam permusuhan dapat digambarkan sebagai "langsung" atau "tidak 
langsung." Sementara partisipasi secara langsung mengacu pada tindakan 
tertentu sebagai bagian dari perilaku permusuhan antara pihak-pihak yang 
terlibat dalam konflik bersenjata dan menyebabkan hilangnya pelindungan 
dari serangan langsung, partisipasi tidak langsung dapat berkontribusi pada 
upaya perang secara umum, tetapi tidak secara langsung merugikan musuh 
dan oleh karena itu tidak menyebabkan hilangnya pelindungan dari serangan 
langsung. 

Agar memenuhi syarat sebagai partisipasi secara langsung dalam permusuhan, 
tindakan tertentu harus memenuhi semua persyaratan berikut: pertama, 
kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut harus secara khusus 
bersifat militer atau melibatkan kematian, luka atau kerusakan (ambang batas 
kerugian/threshold of harm); kedua, harus ada hubungan kausatif langsung 
antara tindakan dan kerugian yang diperkirakan (sebab langsung/direct 
causation); ketiga, tindakan tersebut harus menjadi bagian integral dari 
permusuhan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata 
dan oleh karena itu, harus bertujuan untuk mendukung salah satu pihak 
yang berperang dengan merugikan pihak lain (hubungan perang/belligerent 
nexus). Singkatnya, konsep partisipasi secara langsung dalam permusuhan 
harus ditafsirkan sebagai mengacu pada tindakan yang dirancang untuk 
mendukung pihak yang berperang dengan merugikan musuh secara 
langsung, baik dengan secara langsung menyebabkan kerugian militer atau 
dengan secara langsung menyebabkan kematian, luka atau kerusakan pada 
orang atau benda yang dilindungi dari serangan langsung. Kriteria-kriteria 
tersebut mengizinkan pembedaan yang dapat diandalkan antara aktivitas 
yang merupakan partisipasi secara langsung dalam permusuhan dan aktivitas 
yang, meskipun dalam konteks konflik bersenjata, bukan bagian dari perilaku 
permusuhan antar-pihak yang berperang dan karenanya tidak mengakibatkan 
hilangnya pelindungan dari serangan langsung dalam lingkup makna HHI.150 

150 Lihat N. Melzer, Interpretive Guidance, op. cit. (catatan kaki 129). Untuk kritik ahli atas 
panduan interpretatif ICRC dan respons resmi organisasi, lihat “Forum on ‘Direct Partic-
ipation in Hostilities’,” New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 
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Terakhir, hilangnya pelindungan dari serangan langsung (karena partisipasi 
secara langsung dalam permusuhan) tidak boleh disalahartikan dengan 
hilangnya pelindungan khusus yang diberikan kepada petugas medis dan 
rohaniwan, dan kepada personel pertahanan sipil (karena pelaksanaan aksi 
yang merugikan bagi musuh). 

" Mengenai kriteria untuk hilangnya pelindungan khusus yang diberikan 
kepada tenaga medis dan rohaniwan, lihat Bab 4, Bagian II.2.a. dan 
III.1.c. di bawah ini.

" Mengenai kriteria untuk hilangnya pelindungan khusus yang diberikan 
kepada personel pertahanan sipil, lihat Bagian II.4. di bawah ini. 

(c)  Pembedaan dari "kombatan tanpa hak istimewa" 
Istilah hukum "partisipasi secara langsung warga sipil dalam permusuhan" 
tidak boleh disalahartikan dengan gagasan kontroversial tentang "kombatan 
tanpa hak istimewa (unprivileged combatancy)", yang tidak mempunyai 
makna berdasarkan HHI. Sejauh menyangkut kategori orang yang diakui 
berdasarkan HHI, baik warga sipil yang berpartisipasi secara langsung dalam 
permusuhan maupun anggota angkatan bersenjata yang tidak berhak atas 
hak istimewa kombatan dapat diserang secara sah, dan keduanya juga dapat 
diadili atas aksi perang yang sah yang merupakan tindakan pelanggaran 
berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Namun, perbedaan penentu 
antara dua kategori orang ini adalah bahwa warga sipil berpartisipasi secara 
langsung dalam permusuhan secara spontan, sporadis atau tidak terorganisir, 
sedangkan anggota angkatan bersenjata "tanpa hak istimewa" melakukannya 
secara terorganisir dan terus menerus. Oleh karena itu, warga sipil yang 
berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan kehilangan pelindungan 
mereka dari serangan langsung hanya pada saat aksi permusuhan tertentu, 
sedangkan pada prinsipnya, baik anggota angkatan bersenjata yang memiliki 
maupun tidak memiliki hak istimewa tersebut dapat diserang secara langsung 
selama mereka masih menjadi anggota, dengan satu-satunya pengecualian 
adalah mereka yang merupakan hors de combat. 

" Mengenai "kombatan tanpa hak istimewa," lihat Bagian I.1.d. di atas 
dan Bab 5.I.1.b.

42, No. 3, Musim Semi 2010, hlm. 769–916.
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Kotak teks 5:  Proses ICRC untuk mengklarifikasi konsep "partisipasi 
secara langsung dalam permusuhan"

Pada tahun 2003, ICRC menginisiasi proses ahli informal dengan tujuan mengklarifikasi 
HHI karena berkaitan dengan konsep partisipasi secara langsung dalam permusuhan. 
Lima pertemuan ahli diadakan di Den Haag dan di Jenewa antara tahun 2003 sampai 
2008. Setiap pertemuan mempertemukan 40 hingga 50 ahli hukum dari lingkungan 
militer, pemerintah, dan pendidikan, serta dari berbagai organisasi internasional 
maupun non-pemerintah, dan semua hadir dalam kapasitas pribadi mereka. Proses 
tersebut berfokus dalam menafsirkan konsep partisipasi secara langsung dalam 
permusuhan untuk tujuan perilaku permusuhan saja dan tidak membicarakan rezim 
hukum yang berlaku dalam hal penangkapan atau penahanan orang-orang yang telah 
berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan. Selain itu, proses tersebut mengkaji 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di atas semata-mata dari sudut pandang HHI; 
kesimpulannya tetap tanpa mengurangi analisis permasalahan yang muncul akibat 
partisipasi warga sipil dalam permusuhan berdasarkan cabang hukum internasional 
lain yang berlaku, seperti hukum hak asasi manusia atau Piagam PBB (jus ad bellum). 
Berdasarkan diskusi yang diadakan dan penelitian yang dilakukan selama proses 
ahli, ICRC menerbitkan Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in 
Hostilities under International Humanitarian Law atau Pedoman Penafsiran tentang 
Konsep Partisipasi Secara Langsung dalam Permusuhan menurut Hukum Humaniter 
Internasional (2009). Dokumen ini tidak merefleksikan pendapat bulat atau mayoritas 
para ahli yang berpartisipasi mengenai permasalahan yang diajukan; alih-alih, dokumen 
ini menyajikan rekomendasi resmi ICRC tentang bagaimana HHI yang berkaitan dengan 
konsep partisipasi secara langsung dalam permusuhan sebaiknya ditafsirkan dengan 
merujuk pada situasi-situasi yang mengemuka dalam konflik bersenjata kontemporer. 
Dokumen ini tidak berusaha mengubah atau mengamandemen aturan HHI yang sudah 
ada; tetapi sebaliknya mencoba memastikan interpretasi koheren sesuai dengan prinsip-
prinsip pokok yang mendasari HHI secara keseluruhan. Meskipun Interpretive Guidance 
tidak mengikat secara hukum, ICRC telah menyatakan harapan bahwa analisis yang 
cermat dan berimbang yang mendasari rekomendasinya akan sama meyakinkannya 
bagi Negara, aktor non-Negara, personel militer dan kemanusiaan, aparat peradilan dan 
akademisi.

	 Lihat Nils Melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation 
in Hostilities under International Humanitarian Law, ICRC, Jenewa, 2009, 85 
halaman.
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(d)  Interaksi antara perilaku permusuhan dan paradigma 
penegakan hukum

Fakta bahwa dukungan sipil kepada musuh bukan merupakan partisipasi secara 
langsung dalam permusuhan, tidak berarti bahwa dukungan semacam itu serta 
merta sah, atau bahwa tidak ada aksi yang dapat dilakukan untuk mencegah, 
menekan atau menghukum dukungan semacam itu. Mengingat bahwa warga sipil 
yang bersangkutan tetap dilindungi dari serangan langsung, setiap penggunaan 
kekuatan terhadap mereka harus mematuhi aturan yang lebih restriktif dari 
paradigma penegakan hukum. Perbedaan ini sangat penting karena, berbeda 
dengan peraturan yang lebih permisif terkait perilaku permusuhan, paradigma 
penegakan hukum memungkinkan penggunaan kekuatan mematikan hanya 
untuk melindungi kehidupan manusia dari serangan yang tidak sah, dan hanya 
sebagai upaya terakhir apabila sarana lain yang tersedia belum efektif atau 
tidak menjanjikan akan mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, paradigma 
perilaku permusuhan mentoleransi kerugian yang lebih bersifat insidental 
daripada paradigma penegakan hukum. Kedua paradigma tersebut juga 
memuat persyaratan berbeda dalam hal perencanaan operasional dan kewajiban 
untuk menyelidiki pelanggaran. Pada bulan Januari 2012, ICRC mengadakan 
pertemuan ahli untuk mengklarifikasi permasalahan ini, yang kemungkinan 
akan dieksplorasi lebih lanjut pada tahun-tahun mendatang. 

" Untuk informasi lebih lanjut tentang paradigma yang berlaku, lihat 
Kotak Teks 2: Pertemuan para ahli ICRC tentang HHI dan penggunaan 
kekuatan dalam konflik bersenjata. (Bab 1.III.2)

" Mengenai jaminan mendasar dan langkah-langkah keamanan, lihat Bab 6.I.3.

Untuk pendalaman (Pelindungan penduduk sipil)151

	 Modul e-learning ICRC, Protected persons and objects. Tersedia pada: http://www.
icrcproject.org/elearning/en/ihl/M6/index.html 

	 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 9: Conduct of hostilities, hlm. 250-280.

	 Charles H.B. Garraway, "Combatants: Substance or semantics?," dalam Michael 
Schmitt dan Jelena Pejic (editor), International Law and Armed Conflict: Exploring 
the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden/Boston, 2007, hlm. 317-335.

	 Knut Dörmann, "The legal situation of 'unlawful/unprivileged combatants'," 
IRRC, Vol. 85, No. 849, Maret 2003, hlm. 45–74.

151 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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	 Stéphanie Bouchié de Belle, "Chained to cannons or wearing targets on their 
T-shirts: Human shields in international humanitarian law," IRRC, Vol. 90, No. 
872, Desember 2008, hlm. 883–906.

	 Nils Melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in 
Hostilities under International Humanitarian Law, ICRC, Jenewa, 2009, 85 
halaman.

	 ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian 
and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations of Violence, 
ICRC, Jenewa, 2013, 115 halaman

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 20, The Issue of Mercenaries
 Kasus No. 126, Israel, Military Prosecutor v. Kassem and Others
	 Kasus No. 164, Sudan, Report of the UN Commission of Enquiry on Darfur

Kota tua Aleppo, Suriah, 2013. Rumah-rumah yang hancur hanya beberapa meter dari garis 
depan.
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II. PELINDUNGAN OBJEK SIPIL, SERTA DAERAH DAN 
LEMBAGA TERTENTU

1. Sasaran militer dan objek sipil 
HHI mengatur bahwa serangan harus secara ketat dibatasi hanya kepada 
sasaran militer dan bahwa objek sipil tidak boleh menjadi objek serangan 
atau pembalasan.152 Objek sipil secara negatif didefinisikan sebagai semua 
objek yang bukan sasaran militer.153 Sasaran militer, selanjutnya, didefinisikan 
sebagai "objek-objek yang berdasarkan sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya 
memberikan kontribusi efektif pada aksi militer dan yang penghancuran, 
penguasaan atau netralisasinya secara total atau sebagian, dalam situasi yang 
mengemuka pada saat itu, memberikan keuntungan militer pasti."154 Jika ada 
keraguan apakah suatu objek yang biasanya digunakan untuk tujuan sipil, 
seperti tempat ibadah, rumah tinggal atau tempat hunian lain atau sekolah, 
sedang digunakan untuk memberikan kontribusi efektif pada aksi militer, 
maka objek tersebut harus dianggap tidak dipergunakan seperti itu.155

(a)  Makna umum "sasaran militer"
Untuk memenuhi syarat sebagai sasaran militer, suatu objek harus memenuhi 
dua kriteria. Pertama, objek tersebut harus berkontribusi secara efektif 
kepada aksi militer musuh (berbeda dengan sasaran kebijakan belaka atau 
kemampuan mempertahankan dalam perang dari musuh), dan objek 
tersebut harus merupakan demikian karena "sifatnya" (misalnya karakteristik 
intrinsik militer persenjataan), "lokasi" (misalnya halangan fisik yang 
menghambat operasi militer), "tujuan" (misalnya tujuan penggunaan masa 
depan sebuah pabrik amunisi yang sedang dibangun), atau "penggunaaan" 
saat ini (misalnya sebuah bangunan yang digunakan sebagai lokasi penembak 
jitu). Kedua, suatu objek yang memberikan kontribusi efektif pada aksi 
militer musuh dapat memenuhi syarat sebagai sasaran militer hanya jika 
kehancuran, penguasaan atau netralisasinya juga menawarkan keuntungan 
militer yang pasti bagi si penyerang. Dari kata "pasti" maka keuntungan 
harus konkret dan jelas, dan bukan hanya hipotetis atau spekulatif. Definisi 
ini juga menyatakan bahwa keputusan menentukan sasaran tidak dapat 
didasarkan pada asesmen yang sudah usang dari masa lalu atau spekulasi 
mengenai perkembangan di masa mendatang; sebaliknya, setiap serangan 
yang dimaksud harus menawarkan keuntungan militer yang pasti "dalam 
keadaan yang mengemuka saat itu." Dengan demikian, sasaran militer yang 

152 KJ IV, Pasal 33; PT I, Pasal 52(1) dan (2); HHI Kebiasaan, Aturan 7.
153 PT I, Pasal 52(1); HHI Kebiasaan, Aturan 9.
154 PT I, Pasal 52(2); HHI Kebiasaan, Aturan 8.
155 PT I, Pasal 52 (3).
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didefinisikan seperti itu karena penggunaannya akan mendapatkan kembali 
status sipil segera setelah tidak lagi memberikan kontribusi yang efektif pada 
aksi militer musuh atau serangan terhadap mereka tidak lagi menawarkan 
keuntungan militer yang pasti. Namun, selama rujukan dibuat kepada operasi 
militer taktis yang berbeda dengan kampanye militer keseluruhan, sudah 
cukup apabila keuntungan militer tersebut diperkirakan dapat dihasilkan oleh 
serangan yang dianggap sebagai keseluruhan, dan tidak harus dari setiap aksi 
kekerasan yang merupakan bagian dari serangan tersebut. Meskipun makna 
yang tepat dari istilah "kontribusi efektif " dan "keuntungan pasti" sangat 
tergantung pada faktor-faktor kontekstual, jelas bahwa keduanya bertujuan 
untuk menghindari kriteria penentuan sasaran yang terlalu permisif dalam 
praktik operasional.

(b)  Objek dengan penggunaan ganda
Dalam praktiknya, hampir semua objek sipil dapat digunakan untuk tujuan 
militer dan karena itu bisa menjadi sasaran militer selama penggunaan semacam 
itu. Objek-objek yang secara bersamaan digunakan untuk tujuan sipil dan militer 
sangat bermasalah. Contoh umum dari objek yang mungkin merupakan objek 
dengan "penggunaan ganda" adalah infrastruktur logistik (jalan, jembatan, 
rel kereta api, pelabuhan dan bandara), pembangkit listrik, dan jaringan listrik 
dan komunikasi. Sejauh bahwa objek dengan penggunaan ganda tertentu 
memberikan "kontribusi yang efektif " pada aksi militer musuh dan kehancuran, 
netralisasi atau penguasaannya memberikan keuntungan militer yang pasti, maka 
sudah memenuhi syarat sebagai sasaran militer terlepas dari penggunaan untuk 
keperluan sipil di saat bersamaan. Dampak negatif yang dapat diperkirakan dari 
serangan terhadap objek dengan penggunaan ganda terhadap penduduk sipil tidak 
relevan untuk kategorisasi sebagai sasaran militer, tetapi harus diperhitungkan 
dalam asesmen proporsionalitas.156 Dengan demikian, serangan terhadap objek 
dengan penggunaan ganda yang memenuhi kualifikasi sebagai sasaran militer 
akan menjadi tidak sah atau melanggar hukum jika dapat diperkirakan akan 
menyebabkan kerusakan sipil insidental yang akan berlebihan apabila dikaitkan 
dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diperkirakan.157

2. Objek yang dilindungi secara khusus
(a)  Benda cagar budaya

Perilaku permusuhan sering kali mengakibatkan kerusakan benda cagar 
budaya yang tak tergantikan, terutama selama pengeboman udara skala besar 
Perang Dunia II. Menyadari signifikannya kerugian ini terhadap warisan 

156 Asesmen mengenai proporsionalitas ditelaah di Bagian III.
157 Lihat Bagian III. 2.b.
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budaya kemanusiaan, masyarakat internasional mengadopsi Konvensi Den 
Haag 1954 tentang Benda Cagar Budaya dan dua Protokolnya tahun 1954 dan 
1999. Protokol Tambahan I dan II juga memuat ketentuan-ketentuan yang 
melindungi benda cagar budaya.158 Dalam HHI, benda cagar budaya pada 
dasarnya didefinisikan terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak yang 
bersifat religius atau sekuler yang sangat penting bagi warisan budaya semua 
orang, seperti monumen arsitektur atau sejarah, situs arkeologi, karya seni, 
buku, museum, dan perpustakaan dan bangunan lain yang memuat benda 
cagar budaya.159 

Dalam rangka memfasilitasi identifikasinya, benda cagar budaya yang 
dilindungi berdasarkan HHI harus ditandai dengan lambang Konvensi 1954, 
perisai persegi biru mengarah ke bawah dengan latar belakang putih.160 
Penandaan semacam ini murni bersifat indikatif dan bukan merupakan 
prasyarat untuk pelindungan khusus yang diberikan oleh HHI.161 Pihak-
pihak yang berperang harus menjaga benda cagar budaya mereka sendiri 
dari dampak yang dapat diperkirakan akibat konflik bersenjata,162 dan 
mereka harus menghormati semua benda cagar budaya, baik milik mereka 
sendiri atau yang berada di wilayah Negara lain. Secara khusus, mereka 
tidak boleh mengarahkan aksi permusuhan terhadap benda cagar budaya, 
dan harus menahan diri dari menggunakan benda semacam itu untuk 
tujuan yang berkemungkinan untuk memaparkan benda tersebut pada 
kehancuran atau kerusakan pada saat konflik bersenjata.163 Kewajiban ini 
dapat dikesampingkan hanya dalam hal kebutuhan militer imperatif dan jika 
tidak ada alternatif yang tersedia yang dapat ditempuh untuk mendapatkan 
keuntungan militer yang sama.164 Namun, dalam hal apa pun, benda cagar 
budaya tidak boleh diserang kecuali, oleh karena fungsinya, telah berubah 
menjadi sasaran militer. Selain itu, setiap serangan semacam itu harus 
diperintahkan oleh komandan dan, setiap kali keadaan memungkinkan, 
didahului dengan peringatan pendahuluan yang efektif.165 

Setelah sukses terbatas atas sistem "pelindungan khusus" ini berdasarkan Konvensi 
Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Protokol kedua diadopsi pada 1999 yang 
memperkenalkan sebuah sistem baru "pelindungan yang ditingkatkan" (enhanced 

158 PT I, Pasal 38, 53 dan 85; PT II, Pasal 17.
159 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 1.
160 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 16 dan 17.
161 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 2 dan 4.
162 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 3.
163 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 4(1).
164 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 4(2); PT I, Pasal 57(3).
165 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 4, dan Protokol Kedua-nya, Pasal 6.
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protection) untuk benda cagar budaya yang: (1) merupakan warisan budaya 
yang sangat penting bagi umat manusia; (2) mendapat tingkat pelindungan 
tertinggi dalam hukum nasional; (3) tidak digunakan untuk tujuan militer atau 
untuk melindungi situs militer dan telah secara resmi dinyatakan untuk tidak 
dimaksudkan untuk penggunaan semacam itu.166 Pihak yang berperang yang 
memiliki kendali atas benda cagar budaya yang sudah mendapatkan pelindungan 
yang ditingkatkan tersebut tidak boleh menggunakan benda tersebut atau 
lingkungan sekitarnya untuk mendukung aksi militer dalam keadaan apa pun.167 
Bahkan ketika benda semacam itu, berdasarkan penggunaannya, menjadi sasaran 
militer, benda tersebut tidak boleh diserang kecuali jika serangan tersebut menjadi 
satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengakhiri penggunaan semacam 
itu dan kecuali apabila tindakan pencegahan diambil untuk meminimalisir 
kerusakan benda tersebut. Peringatan pendahuluan yang efektif harus diberikan, 
jika keadaan memungkinkan.168 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar 
Budaya dan Protokol Kedua juga mewajibkan Negara-negara agar dalam hukum 
domestiknya mempidanakan sejumlah pelanggaran HHI yang berkaitan dengan 
pelindungan benda cagar budaya.169 Dewasa ini, pelindungan benda cagar budaya 
dianggap sebagai bagian dari HHI kebiasaan.170

(b)  Bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya
Instalasi tertentu, seperti bendungan, tanggul dan pembangkit listrik tenaga 
nuklir, dilindungi secara khusus dari serangan karena penghancurannya 
secara parsial atau keseluruhan mungkin akan memiliki konsekuensi 
kemanusiaan luar biasa bagi penduduk dan objek sipil di sekitarnya. Selama 
bangunan dan instalasi tersebut merupakan objek sipil, tentu saja objek 
tersebut dilindungi dari serangan langsung. Namun, bahkan bendungan, 
tanggul, dan pembangkit listrik tenaga nuklir yang memenuhi syarat sebagai 
sasaran militer, serta sasaran militer lain yang berada di sekitarnya, tidak 
boleh diserang jika serangan tersebut dapat menyebabkan lepasnya kekuatan 
berbahaya dan menimbulkan kerugian besar di kalangan penduduk sipil.171 

Pelindungan khusus terhadap serangan berakhir hanya jika sasaran militer 
tersebut digunakan dalam dukungan reguler, signifikan dan langsung pada 
operasi militer dan jika serangan semacam itu adalah satu-satunya cara 

166 Protokol Kedua pada Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 10.
167 Protokol Kedua pada Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 12.
168 Protokol Kedua pada Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 13.
169 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 28, dan Protokol Kedua-nya, 

Pasal 15.
170 HHI Kebiasaan, Aturan 38-41.
171 PT I, Pasal 56(1). Lihat juga HHI Kebiasaan, Aturan 42.
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yang dapat ditempuh untuk mengakhiri dukungan tersebut.172 Dalam hal 
apa pun, bangunan, instalasi atau sasaran militer semacam itu tidak boleh 
dijadikan objek balas dendam.173 Jika pelindungan khusus berakhir dan 
bangunan, instalasi atau sasaran militer sekitarnya tersebut diserang, selain 
tindakan kehati-hatian yang diwajibkan oleh aturan umum tentang perilaku 
permusuhan, semua tindakan kehati-hatian praktis harus dilakukan untuk 
menghindari pelepasan kekuatan berbahaya.174

Dalam rangka memfasilitasi pengidentifikasiannya, objek-objek tersebut 
harus ditandai dengan tanda khusus yang terdiri dari sekumpulan tiga 
lingkaran oranye terang yang ditempatkan pada sumbu yang sama.175 
Penandaan semacam ini murni bersifat indikatif dan bukan merupakan 
prasyarat untuk pelindungan khusus yang diberikan oleh HHI.176

(c)  Objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk 
sipil

HHI melarang menyebabkan kelaparan warga sipil sebagai metode 
peperangan.177 Karena itu, dilarang menyerang, merusak, memindahkan atau 
membuat menjadi tidak bermanfaat objek-objek yang sangat diperlukan bagi 
kelangsungan hidup penduduk sipil (misalnya bahan makanan, kawasan 
pertanian, tanaman, ternak, air minum dan sistem irigasi) untuk tujuan 
spesifik membuatnya menjadi tidak memiliki nilai sumber makanan bagi 
penduduk sipil atau pihak musuh, baik untuk tujuan menyebabkan kelaparan 
warga sipil, membuat mereka pindah, ataupun motif lain apa pun.178 

Larangan-larangan ini tidak berlaku di mana objek semacam itu digunakan 
semata-mata sebagai sumber makanan angkatan bersenjata lawan, atau 
dukungan langsung pada aksi militer,179 kecuali tindakan yang diambil 
terhadap objek tersebut dapat diperkirakan membuat penduduk sipil kelaparan 
atau memaksa mereka pindah. Dalam kondisi apa pun, objek yang sangat 
diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil tidak boleh dijadikan 
objek balas dendam.180 Suatu pihak yang berperang dapat mengesampingkan 
larangan ini hanya apabila diperlukan demi kebutuhan militer imperatif bagi 

172 PT I, Pasal 56(2).
173 PT I, Pasal 56(4); HHI Kebiasaan, Aturan 147.
174 PT I, Pasal 56(3).
175 PT I, Lampiran I, Pasal 17.
176 PT I, Pasal 56(7).
177 PT I, Pasal 54(1); HHI Kebiasaan, Aturan 53.
178 PT I, Pasal 54(2); HHI Kebiasaan, Aturan 54.
179 PT I, Pasal 54(3).
180 PT I, Pasal 54(4); HHI Kebiasaan, Aturan 147.
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pertahanan wilayah nasional melawan invasi, dan hanya dalam wilayah yang 
berada di bawah kendalinya sendiri.181

Larangan menyebabkan kelaparan sebagai metode peperangan tidak melarang 
pengepungan, blokade laut dan embargo yang menyebabkan kelaparan selama 
tujuannya adalah untuk mencapai tujuan militer dan bukan untuk membuat 
penduduk sipil kelaparan. Pada saat yang sama, larangan menyebabkan 
kelaparan menyiratkan bahwa pihak pengepung harus memberi ruang bagi 
penduduk untuk meninggalkan kawasan tersebut atau memperbolehkan 
perlintasan bebas atas pasokan bantuan kemanusiaan.

(d)  Lingkungan alam
Dari perspektif jangka panjang dan lebih umum, tidak ada penduduk sipil 
yang dapat dilindungi secara memadai dari dampak perang jika lingkungan 
alam di mana penduduk sipil bergantung sebagai sumber makanan 
dihancurkan, diracun atau dibuat rusak parah oleh operasi militer. Karena 
itu, Pasal 35 Protokol Tambahan I mencakup pelindungan lingkungan alam 
sebagai aturan dasar HHI. Sebagai aturan umum, lingkungan alam mendapat 
manfaat dari pelindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil kecuali jika 
memenuhi semua persyaratan konstitutif untuk menjadi sasaran militer.182 
Selain itu, HHI mewajibkan pihak berperang untuk melindungi lingkungan 
alam dari "kerusakan meluas, jangka panjang dan parah," serta melarang 
penggunaan metode atau alat peperangan yang dimaksudkan untuk atau 
dapat diperkirakan menyebabkan kerusakan semacam itu pada lingkungan 
alam dan dengan demikian membahayakan kesehatan atau kelangsungan 
hidup penduduk.183 HHI juga melarang serangan terhadap lingkungan alam 
sebagai balas dendam.184

Meskipun kerusakan lingkungan yang tidak mencapai ambang batas 
"kerusakan meluas, jangka panjang dan parah" tetap tunduk pada aturan 
umum pembedaan, proporsionalitas dan kehati-hatian, pelarangan 
"kerusakan meluas, jangka panjang dan parah" bersifat mutlak. Dengan 
kata lain, jika operasi militer dimaksudkan atau dapat diperkirakan akan 
menyebabkan kerusakan lingkungan yang mencapai ambang batas tersebut, 
maka operasi semacam itu dilarang terlepas dari apakah bagian lingkungan 
yang terkena memenuhi kualifikasi sebagai sasaran militer atau, jika tidak, 
apakah kerusakan insidental yang ditimbulkan akan berlebihan dalam 

181 PT I, Pasal 54(5).
182 HHI Kebiasaan, Aturan 43.
183 PT I, Pasal 35(3) dan 55(1); HHI Kebiasaan, Aturan 44 dan 45.
184 PT I, Pasal 55(2); HHI Kebiasaan, Aturan 147.
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kaitannya dengan keuntungan militer yang diperkirakan. Itulah sebabnya 
mengapa pelarangan tersebut memiliki ambang batas yang tinggi tersebut. 
Ketiga elemen ini – "meluas," "jangka panjang" dan "parah" – dipahami 
bersifat kumulatif, dan "jangka panjang" dipahami merujuk pada beberapa 
dekade.185 Akan tetapi, karena barangkali sulit untuk memperkirakan terlebih 
dahulu secara tepat ruang lingkup dan jangka waktu operasi militer yang 
merusak lingkungan, pihak yang berperang perlu berusaha semaksimal 
mungkin untuk membatasi kerusakan lingkungan bahkan ketika kerusakan 
itu diperkirakan tidak akan mencapai ambang batas "kerusakan meluas, 
jangka panjang dan parah."

Konvensi ENMOD 1976 menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. 
Konvensi ini melarang "penggunaan untuk tujuan militer atau tujuan 
permusuhan lain atas teknik modifikasi lingkungan yang memiliki dampak 
meluas, bertahan lama atau parah sebagai alat untuk penghancuran, 
perusakan atau menimbulkan luka."186 Meskipun istilah yang digunakan 
dalam Konvensi ENMOD ("meluas, bertahan lama atau parah") serupa 
dengan yang digunakan dalam Protokol Tambahan I ('meluas, jangka 
panjang, dan parah'), penggunaan kata "atau" menunjukkan bahwa ambang 
batas ENMOD tidak bersifat kumulatif. Selain itu, "Pemahaman" yang 
dilampirkan pada Konvensi ENMOD mendefinisikan istilah "bertahan 
lama" dengan "bertahan selama periode berbulan-bulan, atau sekitar satu 
musim." Karenanya, secara keseluruhan ambang batas untuk perilaku yang 
dilarang secara signifikan lebih rendah untuk manipulasi lingkungan secara 
sengaja untuk tujuan bermusuhan (yaitu penggunaan lingkungan sebagai 
alat atau metode peperangan) dibandingkan dengan menciptakan kerusakan 
lingkungan alam secara langsung atau insidental (yaitu penggunaan senjata 
terhadap lingkungan).187

3. Kawasan tanpa pertahanan dan zona demiliterisasi
Selain zona keselamatan dan zona yang dinetralisasi yang ditetapkan 
sehubungan dengan pelindungan korban luka, sakit dan kapal karam,188 
HHI juga menetapkan identifikasi/deklarasi kawasan tanpa pertahanan dan 
penetapan zona demiliterisasi, keduanya secara khusus dimaksudkan untuk 
melindungi penduduk sipil dari dampak perang.

185 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 
op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 1452 dan1457.

186 Konvensi ENMOD, Pasal 1.
187 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 

op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 1452 secara khusus dan 1448-1457 secara umum.
188 Lihat Bab 4.IV.
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(a)  Kawasan tanpa pertahanan
Suatu pihak yang berperang dapat mendeklarasikan secara sepihak suatu 
tempat hunian di dekat atau dalam zona tempur sebagai "kawasan tanpa 
pertahanan". Kawasan tanpa pertahanan tersebut harus memenuhi semua 
persyaratan berikut: yang paling penting, semua kombatan dan peralatan 
militer bergerak harus sudah dievakuasi; instalasi militer apa pun yang tersisa 
tidak boleh digunakan untuk tujuan permusuhan; dan baik otoritas maupun 
penduduk harus menahan diri dari melakukan tindakan permusuhan 
atau mendukung operasi militer. Jika persyaratan ini terpenuhi, kawasan 
tersebut dapat diduduki oleh musuh, tapi tidak boleh diserang dengan cara 
apa pun, dan penduduknya tidak boleh dicelakai. Suatu kawasan yang tidak 
lagi dapat memenuhi salah satu dari persyaratan ini kehilangan statusnya 
sebagai kawasan tanpa pertahanan tapi terus mendapatkan pelindungan yang 
diberikan berdasarkan ketentuan umum HHI.189

(b)  Zona demiliterisasi
Negara bisa kapan pun setuju untuk memberikan status "zona demiliterisasi" 
pada setiap daerah tertentu. Contoh zona demiliterisasi semacam itu antara 
lain Antartika dan Sinai. Perjanjian tersebut dapat dibuat pada masa damai 
ataupun setelah pecahnya permusuhan, dan harus menetapkan batas 
zona demiliterisasi serta metode pengawasan. Zona demiliterisasi serupa 
dengan kawasan tanpa pertahanan dalam hal status mereka biasanya 
mengimplikasikan bahwa semua kombatan dan peralatan militer bergerak 
telah dievakuasi, bahwa tidak boleh terjadi penggunaan bermusuhan atas 
instalasi militer yang tersisa, bahwa tidak boleh ada aksi permusuhan yang 
dilakukan oleh otoritas atau oleh penduduk, dan bahwa kegiatan apa pun 
terkait dengan upaya militer telah berakhir. Dalam hal konflik bersenjata, 
pihak yang berperang tidak boleh menggunakan zona demiliterisasi tersebut 
untuk tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi militer, atau secara 
sepihak mencabut statusnya sebagai zona demiliterisasi. Apabila prasyarat 
status "demiliterisasi" dilanggar oleh salah satu pihak yang berperang, maka 
zona tersebut kehilangan statusnya sebagai zona "demiliterisasi" tapi terus 
mendapatkan pelindungan yang diberikan berdasarkan ketentuan umum 
HHI.190

4. Organisasi pertahanan sipil
Sejak Perang Dunia II, bentuk permusuhan semakin lama semakin bergeser 
dari medan tempur yang jelas berbeda ke pusat-pusat penduduk sipil, dan 

189 PT I, Pasal 59; HHI Kebiasaan, Aturan 37.
190 PT I, Pasal 60; HHI Kebiasaan, Aturan 36.
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akibatnya banyak Negara membentuk organisasi pertahanan sipil. Dalam HHI, 
"pertahanan sipil" menunjukkan pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan tertentu 
yang dimaksudkan untuk melindungi penduduk sipil dari bahaya, dan untuk 
membantu mereka pulih dari dampak langsung permusuhan atau bencana, 
serta untuk menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup 
mereka. Tugas-tugas ini antara lain: (i) peringatan; (ii) evakuasi; (iii) pengelolaan 
tempat penampungan; (iv) manajemen langkah-langkah pemadaman listrik; 
(v) penyelamatan; (vi) pelayanan medis, termasuk pertolongan pertama, dan 
bantuan keagamaan; (vii) pemadam kebakaran; (viii) deteksi dan penandaan 
zona bahaya; (ix) dekontaminasi dan upaya pelindungan serupa; (x) penyediaan 
akomodasi dan perlengkapan darurat; (xi) bantuan darurat dalam pemulihan dan 
pemeliharaan ketertiban di kawasan yang bermasalah; (xii) perbaikan darurat 
utilitas publik yang mutlak diperlukan; (xiii) penguburan darurat orang mati; 
(xiv) bantuan dalam pelestarian objek yang penting bagi kelangsungan hidup; 
(xv) aktivitas pelengkap yang diperlukan untuk melaksanakan salah satu tugas 
yang disebutkan di atas, termasuk, namun tidak terbatas pada, perencanaan dan 
pengorganisasian.191 

Organisasi pertahanan sipil, personel yang ditugaskan semata-mata untuk 
pelaksanaan tugas pertahanan sipil, dan warga sipil yang menjadi relawan 
untuk melakukan tugas-tugas semacam itu atas perintah otoritas harus 
dihormati dan dilindungi serta harus diperbolehkan untuk melakukan tugas-
tugas mereka kecuali apabila ada kebutuhan militer imperatif. Objek-objek 
yang digunakan untuk tujuan pertahanan sipil tidak boleh dihancurkan atau 
dialihkan dari penggunaannya yang sesuai kecuali oleh pihak yang berperang 
yang memiliki objek-objek tersebut.192 Di wilayah pendudukan, organisasi 
pertahanan sipil tunduk pada rezim keamanan yang ditetapkan oleh kuasa 
pendudukan, tetapi juga berhak atas dukungan dari kuasa pendudukan dalam 
pelaksanaan tugas mereka, serta dilindungi dari setiap gangguan, paksaan, 
permintaan atau pengalihan yang dapat membahayakan misi mereka atau 
terbukti berbahaya bagi penduduk sipil.193

Dengan persetujuan dan di bawah kendali Negara teritorial atau kuasa 
pendudukan, tugas pertahanan sipil juga dapat dilakukan oleh organisasi 
pertahanan sipil dari Negara-negara netral atau yang tidak ikut berperang. 
Kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan intervensi dalam konflik, 
tetapi harus selalu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan keamanan 
semua pihak yang berperang.194 

191 PT I, Pasal 61(a).
192 PT I, Pasal 62.
193 PT I, Pasal 63.
194 PT I, Pasal 64.
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Organisasi pertahanan sipil, personel, bangunan dan material mereka, harus 
ditandai dengan lambang internasional khas untuk pertahanan sipil (segitiga 
sama sisi biru di atas latar belakang oranye).195 Mereka kehilangan pelindungan 
khusus jika melakukan atau digunakan untuk melakukan, selain tugas yang 
sesuai, aksi yang merugikan musuh, meskipun anggota warga sipil dari 
organisasi pertahanan sipil tetap mendapat pelindungan umum dari serangan 
langsung kecuali dan hanya pada saat mereka berpartisipasi secara langsung 
dalam permusuhan. Pelindungan khusus yang diberikan kepada personel 
dan objek pertahanan sipil dapat berakhir hanya setelah peringatan yang 
diberikan dengan batas waktu yang wajar telah diabaikan. Protokol Tambahan 
I menetapkan bahwa hal-hal berikut ini tidak dianggap "merugikan" bagi 
musuh: fakta bahwa organisasi pertahanan sipil warga sipil dikendalikan oleh 
otoritas militer, diorganisasikan dalam barisan militer, bekerja sama dengan 
personel militer atau terdapat personel militer yang melekat pada mereka; 
bahwa tugas-tugas mereka secara insidental menguntungkan korban militer; 
atau bahwa personel pertahanan sipil membawa senjata individual ringan 
untuk tujuan menjaga ketertiban atau untuk pembelaan diri.196 Anggota 
angkatan bersenjata yang secara permanen dan eksklusif ditugaskan ke 
organisasi dan tugas-tugas pertahanan sipil dalam wilayah nasional pihak 
mereka juga harus dihormati dan dilindungi, selama mereka secara jelas 
dapat dibedakan dengan anggota lain dari angkatan bersenjata, dilengkapi 
hanya dengan senjata individual ringan untuk menjaga ketertiban atau 
membela diri, tidak berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan, tidak 
melakukan tugas militer lain dan, di luar tugas-tugas pertahanan sipil, tidak 
melakukan tindakan yang merugikan bagi musuh.197

Untuk pendalaman (Pelindungan objek sipil)198

 Sylvain Vité, "The interrelation of the law of occupation and economic, social and 
cultural rights: The examples of food, health and property," IRRC, Vol. 90, No. 
871, September 2008, hlm. 629–651. 

 "Environment," IRRC, Vol. 92, No. 879, September 2010.
 United Nations Environment Program (UNEP), Protecting the Environment 

During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, 2009. 
Tersedia pada: http://postconflict.unep.ch/publications/int_law.pdf 

 Pelayanan Nasihat ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional, Protection 

195 PT I, Pasal 66.
196 PT I, Pasal 65.
197 PT I, Pasal 67.
198 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Laporan yang disiapkan 
dan disunting oleh Marıa Teresa Dutli, bekerja sama dengan Joanna Bourke 
Martignoni dan Julie Gaudreau, ICRC, Jenewa, 2002. Tersedia pada: https://www.
icrc.org/en/download/file/1041/cutural-property-report-icrc_002_0805.pdf 

 Pelayanan Nasihat ICRC tentang Hukum Humaniter Inter nasional, Practical 
Advice for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 
ICRC, Jenewa, 2002. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/download/file/1040/
advice-protection-cultural-property-armed-conflict.pdf. 

How Does Law Protect in War? 
 Kasus No. 38, The Environment and International Humanitarian Law
 Kasus No. 42, Water and Armed Conflicts
 Kasus No. 163, Eritrea/Ethiopia, Awards on Military Objectives
 Kasus No. 219, ICTY, The Prosecutor v. Strugar [Part B., paragraf 229–233 dan 

298–329]
 Kasus No. 226, Federal Republic of Yugoslavia, NATO Intervention
 Kasus No. 252, Afghanistan, Destruction of the Bamiyan Buddhas

III. PROPORSIONALITAS, KEHATI-HATIAN, DAN 
PRADUGA 

Prinsip pembedaan juga menimbulkan kewajiban untuk mencegah penentuan 
sasaran yang keliru dan untuk menghindari atau, dalam keadaan apa pun, 
meminimalisir terjadinya kematian, luka dan kerusakan insidental terhadap 
orang-orang dan objek-objek yang dilindungi dari serangan langsung. 
Dengan demikian, HHI mewajibkan agar, "[d]alam pelaksanaan operasi 
militer, perhatian secara konstan harus diberikan untuk menghindarkan 
penduduk sipil, warga sipil dan objek sipil."199 Ini berlaku baik kepada pihak 
penyerang dalam konflik, yang harus melakukan segala upaya yang dapat 
ditempuh untuk menghindari penentuan sasaran yang keliru atau kerugian 
insidental sebagai akibat operasinya sendiri (kehati-hatian dalam serangan),200 
dan untuk pihak yang diserang, yang harus mengambil semua langkah 
yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil yang berada di bawah 
kendalinya dari dampak serangan yang dilakukan oleh musuh (Kehati-hatian 
terhadap dampak serangan).201 Ketika sasaran sah diserang dan terjadinya 

199 PT I, Pasal 57(1); HHI Kebiasaan, Aturan 15.
200 PT I, Pasal 57; HHI Kebiasaan, Aturan 15-21.
201 PT I, Pasal 58; HHI Kebiasaan, Aturan 22-24.
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kerugian sipil insidental tidak dapat dihindari, boleh atau tidaknya serangan 
tersebut tunduk pada prinsip proporsionalitas.

1. Proporsionalitas 
Prinsip proporsionalitas melarang serangan "yang dapat diperkirakan akan 
menyebabkan secara insidental hilangnya nyawa warga sipil, korban luka 
warga sipil, kerusakan objek sipil, atau kombinasi semuanya, yang akan 
berlebihan apabila dikaitkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung 
yang diperkirakan."202 Mengingat bahwa serangan langsung terhadap warga 
sipil dan objek sipil sudah dilarang, evaluasi proporsionalitas hanya relevan 
ketika serangan diarahkan terhadap sasaran yang sah. 

Istilah penting untuk dikaji dalam persamaan proporsionalitas adalah 
"berlebihan." Meskipun ketentuan proporsionalitas bersifat mutlak, standar 
"berlebihan" itu relatif. HHI tidak menetapkan ambang batas objektif yang 
mana apabila melebihi ambang tersebut maka terjadinya kerugian insidental 
akan selalu menjadi berlebihan. Pada prinsipnya, sasaran dengan nilai militer 
yang relatif tinggi (sasaran bernilai tinggi) akan menjustifikasi kerugian 
insidental yang lebih besar daripada sasaran dengan nilai militer yang relatif 
rendah (sasaran bernilai rendah).

Meskipun asesmen proporsionalitas tentu mengandung unsur subjektif, 
tingkat tertentu panduan sasaran dapat diambil dari terminologi yang 
digunakan dalam teks perjanjian. Dengan demikian, timbulnya kerugian 
insidental pada orang atau benda yang dilindungi hanya dapat dibenarkan 
oleh keuntungan yang bersifat "militer", dan bukan oleh keuntungan politik, 
ekonomi atau non-militer lainnya. Selain itu, keuntungan militer yang dapat 
diperkirakan harus "konkret" dan "langsung" dan tidak semata-mata bersifat 
hipotetis, spekulatif atau tidak langsung. Keuntungan yang diharapkan juga 
harus merupakan hasil dari serangan atau operasi spesifik, dan bukan dari 
kampanye militer secara keseluruhan. Oleh karena itu, niat menyeluruh untuk 
"memenangkan perang" tidak bisa begitu saja digunakan untuk menjustifikasi 
terjadinya kerugian insidental pada orang dan objek yang dilindungi dari 
serangan langsung. 

Ketika melakukan asesmen berlebihannya kerugian insidental, dampak urutan 
kedua dan ketiga yang diramalkan dari serangan juga harus diperhitungkan. 
Misalnya, serangan terhadap infrastruktur dengan penggunaan ganda, 
seperti jaringan listrik atau jaringan telekomunikasi, tidak mungkin hanya 

202 PT I, Pasal 51(5)(b); HHI Kebiasaan, Aturan 14.
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memiliki dampak langsung mencegah musuh menggunakan infrastruktur 
tersebut untuk keperluan militer dan membuat penduduk sipil mengalami 
kekurangan dalam jangka pendek. Serangan tersebut barangkali memiliki 
dampak melumpuhkan kemampuan jangka menengah dan jangka panjang 
dari otoritas sipil dan pelayanan medis terkait, serta penduduk sipil secara 
umum, untuk mengatasi konsekuensi sehari-hari dari perang.

2. Kehati-hatian dalam serangan dan praduga dalam hal 
terdapat keraguan

Harus ditekankan bahwa, dalam semua fase serangan, prinsip kehati-hatian 
dalam serangan harus diterapkan dalam hubungannya dengan, tetapi juga 
secara independen dari, prinsip proporsionalitas. Dengan kata lain, bahkan 
jika kerugian insidental yang sudah diperkirakan pada warga sipil seperti 
korban jiwa, korban luka, dan kerusakan objek sipil tidak berlebihan dalam 
kaitannya dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang 
diperkirakan dalam serangan itu, pihak penyerang masih harus mengambil 
semua tindakan kehati-hatian yang dapat ditempuh untuk memilih alat dan 
metode peperangan yang akan menghindari semaksimal mungkin kerugian 
insidental pada warga sipil.

(a)  Langkah kehati-hatian sebelum serangan
Mereka yang merencanakan dan memutuskan serangan harus melakukan 
segala upaya yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa sasaran yang 
dipilih merupakan sasaran militer dan bahwa HHI sebaliknya tidak melarang 
serangan terhadap sasaran tersebut.203 Sudah demikian adanya, HHI memberi 
status sipil pada semua objek yang secara positif gagal memenuhi kualifikasi 
sebagai sasaran militer atau orang-orang yang bukan merupakan anggota 
angkatan bersenjata atau peserta dalam levée en masse. Oleh karenanya, dalam 
hal terdapat keraguan (yaitu tidak ada cukup bukti untuk membuktikan 
sebaliknya), seseorang harus diasumsikan sebagai warga sipil,204 dan objek 
yang biasanya diperuntukkan bagi tujuan sipil, seperti tempat ibadah, rumah 
atau sekolah, harus diasumsikan sebagai objek sipil.205 

Sejalan dengan ketentuan proporsionalitas, mereka yang merencanakan 
atau memutuskan serangan juga harus melakukan segala upaya yang dapat 
ditempuh untuk menilai apakah serangan tersebut diperkirakan akan dapat 
menyebabkan kerugian insidental yang berlebihan dan, jika demikian, 

203 PT I, Pasal 57(2)(a)(i); HHI Kebiasaan, Aturan 16.
204 PT I, Pasal 50(1).
205 PT I, Pasal 52(3).
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menahan diri dari melakukan serangan tersebut.206 Ini termasuk kewajiban 
untuk mengambil semua tindakan kehati-hatian yang dapat ditempuh, 
termasuk pilihan alat dan metode, dengan maksud untuk menghindari, 
dan dalam keadaan apa pun untuk meminimalisir, kerugian insidental pada 
warga sipil dan objek sipil.207 

Selain itu, semua pihak yang berperang memiliki kewajiban untuk memberikan 
peringatan pendahuluan yang efektif akan serangan yang berdampak pada 
penduduk sipil, kecuali keadaan tidak mengizinkan (misalnya apabila 
keberhasilan serangan tersebut bergantung pada efek kejutan).208 Apabila 
pilihan dimungkinkan antara beberapa sasaran militer untuk mendapatkan 
keuntungan militer yang sama, pihak yang berperang harus mengarahkan 
serangan mereka terhadap sasaran yang diperkirakan akan menimbulkan 
kerugian paling kecil bagi warga sipil dan objek sipil. 209

(b)  Langkah kehati-hatian selama serangan
Bahkan setelah serangan dimulai, serangan tersebut harus dibatalkan atau 
ditangguhkan apabila menjadi jelas bahwa sasaran tersebut secara keliru 
dianggap sebagai sasaran militer (misalnya sebuah truk militer dengan 
pengidentifikasian yang buruk namun ternyata digunakan semata-mata 
sebagai ambulans), sehingga sasaran tersebut tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai sasaran militer (misalnya kombatan berniat untuk menyerah atau 
hors de combat), atau bila kerugian insidental yang dapat diperkirakan dari 
hasil serangan yang sedang berlangsung lebih signifikan – atau keuntungan 
militer kurang penting –dibandingkan dengan yang diperkirakan, sehingga 
membuatnya sangat berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer 
berdasarkan prinsip proporsionalitas.210 

3. Kehati-hatian terhadap dampak serangan
HHI mewajibkan tidak hanya penyerang, tetapi juga pihak yang terkena 
dampak serangan musuh untuk melakukan tindakan kehati-hatian. Dengan 
demikian, pihak yang berperang harus mengambil semua tindakan kehati-
hatian yang dapat ditempuh untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil 
yang berada di bawah kendali mereka dari kerugian yang ditimbulkan oleh 
operasi militer.211 Yang paling penting, kewajiban ini berarti bahwa pihak yang 

206 PT I, Pasal 57(2)(a)(iii); HHI Kebiasaan, Aturan 14 dan 18.
207 PT I, Pasal 57(2)(a)(ii); HHI Kebiasaan, Aturan 15 dan 17.
208 PT I, Pasal 57(2)(c); HHI Kebiasaan, Aturan 20.
209 PT I, Pasal 57(3); HHI Kebiasaan, Aturan 21.
210 PT I, Pasal 57(2)(b); HHI Kebiasaan, Aturan 19.
211 PT I, Pasal 58; HHI Kebiasaan, Aturan 22.
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berperang memiliki kewajiban untuk semaksimal mungkin menghindari 
menempatkan sasaran militer dalam atau dekat kawasan padat penduduk 212 
dan untuk memindahkan penduduk sipil, warga sipil perorangan dan objek 
sipil yang berada di bawah kendali mereka dari sekitar sasaran militer.213 
Selain itu, untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil yang berada di 
bawah kendali mereka, pihak yang berperang dapat, misalnya, membangun 
tempat penampungan, parit dan tempat-tempat yang aman, mendistribusikan 
informasi, peringatan dan arah lalu lintas, mengevakuasi warga sipil, menjaga 
harta benda sipil dan memobilisasi organisasi pertahanan sipil.214 

4. Makna "dapat ditempuh" 
Kewajiban melakukan kehati-hatian- baik dalam menyerang dan menghadapi 
dampak serangan – terbatas pada pengambilan langkah kehati-hatian yang 
"layak" atau "dapat ditempuh" (feasible). Dalam HHI, "(l)angkah kehati-hatian 
yang dapat ditempuh adalah tindakan berhati-hati yang pada praktiknya 
atau secara praktik mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan semua 
keadaan yang mengemuka pada saat itu, termasuk pertimbangan kemanusiaan 
dan militer."215 Oleh karena itu, kelayakan atau dapat ditempuhnya tindakan 
kehati-hatian akan tergantung pada banyak faktor, seperti intelijen yang 
tersedia, tingkat kendali teritorial, ketepatan senjata yang ada, urgensi 
aksi militer dan biaya serta risiko terkait langkah-langkah kehati-hatian 
tambahan. Sebagai contoh, tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dapat (dan 
harus) diharapkan dari penembak jitu yang aktif mencari sasaran peluang 
dibandingkan dengan patroli infanteri yang disergap yang bereaksi terhadap 
tembakan tak terduga. Juga, meskipun angkatan bersenjata dapat dan 
harus diharapkan untuk tidak memposisikan baterai anti-pesawat di pusat 
penduduk sipil, sangat sulit untuk memisahkan instalasi dengan penggunaan 
ganda seperti jembatan, stasiun kereta api, dan bandara dari lingkungan sipil 
yang mana memang sudah dirancang untuk melayani warga sipil. Dalam 
praktiknya, komandan pada akhirnya harus memutuskan kelayakan atau 
dapat ditempuhnya tindakan kehati-hatian berdasarkan asesmen mereka 
sendiri atas informasi yang tersedia bagi mereka pada saat itu.

212 PT I, Pasal 58(b); HHI Kebiasaan, Aturan 23.
213 PT I, Pasal 58(a); HHI Kebiasaan, Aturan 24.
214 HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 22.
215 Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(4), Protokol III pada 

Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 1(5), dan Amandemen Protokol II pada 
Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(10). Lihat juga teks Perancis PT I, Pasal 
57 (“faire tout ce qui est pratiquement possible”).



BAB 3114

IV. METODE PEPERANGAN

Berdasarkan pengakuan universal bahwa "hak dari Pihak yang terlibat dalam 
konflik untuk memilih metode atau alat peperangan tidak tak terbatas,"216 HHI 
modern telah mengembangkan sekumpulan aturan yang luas yang melarang 
atau mengatur pengembangan, kepemilikan dan penggunaan senjata tertentu 
(alat perang) dan melarang atau membatasi cara bagaimana senjata tersebut 
digunakan atau bagaimana permusuhan dilakukan (metode peperangan). 
Perbedaan antara "alat" dan "metode" peperangan adalah penting karena 
senjata apa pun (alat) dapat digunakan secara melanggar hukum (metode), 
sedangkan penggunaan senjata yang telah dilarang karena karakteristik yang 
melekat pada senjata tersebut melanggar hukum terlepas dari bagaimanapun 
cara senjata tersebut digunakan. 

Metode peperangan yang dilarang terutama yang berdampak pada 
penduduk sipil dan objek sipil telah dibahas dalam Bagian I dan II di atas, 
dan meliputi yang paling penting: 

216 PT I, Pasal 35(1).

Peringatan ranjau di sebuah desa antara Gjacova/Djacovica, 2000. Lebih dari 500 ranjau anti-
tank telah disingkirkan dari sekitar Junik dan Prilep, barangkali daerah yang paling banyak 
ditanami ranjau di Kosovo.
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 larangan serangan langsung terhadap warga sipil dan objek sipil, 
benda cagar budaya, dan instalasi yang mengandung kekuatan 
berbahaya;217 

 larangan serangan tanpa pandang bulu;218 

 larangan penggunaan warga sipil atau orang-orang yang 
dilindungi lainnya sebagai perisai manusia;219 

 larangan tindakan atau ancaman kekerasan dengan tujuan utama 
menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil;220 

 larangan metode yang menyebabkan kerusakan meluas, jangka 
panjang dan parah pada, atau yang melibatkan manipulasi dengan 
tujuan bermusuhan terhadap, lingkungan alam;221 

 Larangan menyebabkan kelaparan warga sipil sebagai metode 
peperangan.222

Oleh karena itu, pembahasan di bawah ini fokus pada metode peperangan 
terutama menyangkut hubungan antara kombatan, yaitu pelindungan orang-
orang hors de combat, dan larangan menolak permintaan ampun/pelindungan 
(denial of quarter), perbuatan curang (perfidy)/pengkhianatan (treachery) 
dan penyalahgunaan lambang, tanda-tanda dan seragam.

1. Pelindungan terhadap orang hors de combat
Menurut aturan lama HHI kebiasaan dan HHI perjanjian, dilarang menyerang 
orang-orang yang diakui atau yang dalam keadaan saat itu harus diakui 
sebagai hors de combat. Seseorang menjadi hors de combat jika dia berada 
dalam kekuasaan pihak musuh, menyatakan secara jelas niat untuk menyerah 
atau tidak mampu lagi membela dirinya sendiri karena sudah tidak sadar, 
kapalnya karam, karena luka atau sakit, dan, dalam semua kasus semacam 
itu, tidak melakukan tindakan permusuhan apa pun dan tidak berusaha 
melarikan diri.223 

217 PT I, Pasal 48, 51(2), 52(1), 53 dan 56; Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, 
Pasal 4; HHI Kebiasaan, Aturan 1, 7, 38 dan 42.

218 PT I, Pasal 51(4); HHI Kebiasaan, Aturan 11.
219 KJ III, Pasal 23(1); KJ IV, Pasal 28; PT I, Pasal 51(7); HHI Kebiasaan, Aturan 97.
220 PT I, Pasal 51(2); HHI Kebiasaan, Aturan 2.
221 PT I, Pasal 35(3) dan 55; HHI Kebiasaan, Aturan 43-45.
222 PT I, Pasal 54 (1).
223 PT I, Pasal 41(1) dan (2); HHI Kebiasaan, Aturan 47.
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Orang-orang berada "dalam kekuasaan" pihak yang berperang tidak hanya 
ketika mereka ditangkap, tetapi juga ketika mereka berada di bawah kendali 
fisik atau teritorial efektif dari pihak tersebut.224 Mereka dapat menunjukkan 
niat mereka untuk menyerah dengan berbagai cara, tergantung pada 
keadaan. Sementara dalam peperangan di darat metode yang paling umum 
adalah dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan, atau muncul 
tak bersenjata dari tempat perlindungan sambil mengibarkan bendera 
putih, metode-metode lain juga digunakan untuk menunjukkan niat untuk 
menyerah dalam perang laut dan udara.225 Jika ada keraguan, penentuan itikad 
baik harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi yang mengemuka 
pada saat itu. Dalam kasus khusus ketika seseorang terjun dengan parasut dari 
pesawat yang mengalami kondisi darurat, serangan terhadap mereka adalah 
dilarang selama mereka menuju ke darat.226 Setelah berada di darat, mereka 
harus diberi kesempatan untuk menyerah, kecuali menjadi jelas bahwa 
mereka terlibat dalam kegiatan permusuhan.227 Tentu saja, pelindungan ini 
tidak berlaku bagi pasukan udara yang penerjunannya merupakan bagian 
dari operasi permusuhan mereka.228

Pelindungan orang hors de combat berakhir saat mereka melakukan tindakan 
permusuhan atau mencoba untuk melarikan diri. Sebagai contoh, seorang 
tentara yang terluka atau menyerah di medan perang tidak berhak atas 
pelindungan jika dia melanjutkan pertempuran atau mencoba melarikan diri 
ketika akan ditangkap oleh musuh. Namun, setelah seseorang hors de combat 
ditawan, kekuatan/tindakan keras apa pun yang digunakan dalam merespons 
tindakan permusuhan atau upaya melarikan diri harus proporsional dengan 
kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut atau dari upaya melarikan 
diri dan harus benar-benar diperlukan untuk mencegahnya. Dengan 
demikian, Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan bahwa "penggunaan senjata 
terhadap tawanan perang, terutama terhadap mereka yang melarikan diri 
atau mencoba melarikan diri, harus merupakan upaya ekstrem, yang mana 
harus selalu didahului dengan peringatan sesuai dengan keadaan saat itu."229

2. Penolakan permintaan ampun
Berkaitan dengan pelindungan orang-orang yang hors de combat adalah 

224 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 
op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 1611-1619.

225 Ibid., paragraf 1611-1619. Lihat juga HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 47.
226 PT I, Pasal 42(1); HHI Kebiasaan, Aturan 48.
227 PT I, Pasal 42(2).
228 PT I, Pasal 42(3).
229 KJ III, Pasal 42. Lihat juga Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary 

on the Additional Protocols, op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 1613.
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larangan lama terkait penolakan permintaan ampun, yang mana pelarangan 
itu mengatakan "(d)ilarang memerintahkan agar tidak boleh ada yang selamat, 
mengancam musuh dengan hal tersebut atau melakukan permusuhan 
dengan cara seperti ini."230 Adanya larangan penolakan permintaan ampun 
menjadikan perbuatan yang sengaja menolak atau tidak memberi ruang untuk 
menyerah kepada musuh atau untuk menghukum mati orang-orang yang hors 
de combat sebagai hal yang ilegal. Manakala musuh telah ditangkap "dengan 
kondisi pertempuran yang tidak biasa yang mencegah mereka melarikan 
diri," mereka dapat dilucuti, tetapi HHI perjanjian secara tegas mensyaratkan 
agar "mereka harus dibebaskan dan semua tindakan pencegahan yang dapat 
ditempuh harus diambil untuk memastikan keselamatan mereka."231 

Mengingat bahwa orang yang hors de combat sudah dilindungi, nilai tambah 
dari larangan penolakan permintaan ampun terletak pada pembatasan yang 
diberlakukannya selama perilaku permusuhan, yaitu larangan memerintahkan 
atau melakukan permusuhan atas dasar bahwa tidak boleh ada yang selamat.232 
Dengan demikian, manakala kombatan musuh mengindikasikan niat untuk 
menyerah atau menjadi hors de combat, mereka harus ditangkap atau, jika 
evakuasi mereka tidak mungkin dilakukan, maka mereka harus dibebaskan. 
Meskipun hal ini mungkin tidak selalu mempermudah pelaksanaan operasi 
skala kecil di wilayah musuh, baik dengan unit komando atau dengan pesawat 
tanpa awak (drone) yang dikendalikan dari jarak jauh, hukum sudah sangat 
jelas bahwa tidak boleh ada pengesampingan apa pun dari kewajiban untuk 
memberi ampun dan menghormati orang yang hors de combat. 

Pada prinsipnya, larangan terhadap penolakan permintaan ampun tidak 
mencegah pihak yang berperang untuk beralih ke serangan kejutan atau 
menggunakan unit dan sistem persenjataan yang tidak mampu mengambil 
tawanan. Namun demikian, metode yang diperhitungkan untuk memastikan 
pemusnahan sepenuhnya kekuatan musuh, termasuk yang terluka dan sakit 
dan orang-orang yang mencoba menyerah, sudah pasti melanggar larangan 
terhadap penolakan permintaan ampun. Intinya adalah bahwa musuh yang 
berusaha menyerah harus diberi kesempatan untuk melakukannya ketika 
keadaan cukup memungkinkan. Dalam realitas perang udara, misalnya, 
mungkin tidak selalu ada ruang untuk menyatakan menyerah, tetapi 

230 PT I, Pasal 40. Lihat juga Peraturan Den Haag, Pasal 23(d), dan HHI Kebiasaan, Aturan 
46.

231 PT I, Pasal 41(3) Lihat juga Bab 5.II. 2.a.
232 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, op. 

cit. (catatan kaki 6), paragraf 1598. Pasal 23(c) Peraturan Den Haag melarang membunuh 
dan melukai kombatan hors de combat secara terpisah dari penolakan permintaan ampun.
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tetap akan melanggar hukum untuk melakukan "serangan ganda" atau 
"menghabisi" kombatan yang sudah dalam posisi hors de combat akibat luka 
yang ditimbulkan dalam serangan sebelumnya. Juga, perkembangan sistem 
persenjataan yang sangat canggih saat ini mampu beroperasi secara otonom 
pada kecepatan tinggi menimbulkan pertanyaan sejauh mana larangan 
terhadap penolakan permintaan ampun akan sesuai dengan penggunaan 
hampir secara eksklusif alat peperangan, sehingga hampir tidak mungkin bagi 
musuh untuk menyerah. Ini juga mendorong pertanyaan yang lebih umum 
mengenai boleh atau tidaknya senjata semacam itu berdasarkan HHI.233

Minimal, pelarangan terhadap penolakan permintaan ampun tampaknya 
mengharuskan pasukan penyerang untuk tetap menerima pernyataan 
menyerah apabila kesempatan muncul dan bahwa mereka menangguhkan 
serangan terhadap orang-orang yang menjadi hors de combat. Dengan kata 
lain, orang tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai penjahat yang telah 
kehilangan semua haknya berdasarkan HHI.234

3. Perbuatan curang atau pengkhianatan
Protokol Tambahan I melarang penggunaan perbuatan curang untuk 
membunuh, melukai atau menangkap musuh.235 Negara yang bukan pihak 
pada Protokol terikat oleh larangan kebiasaan untuk pengkhianatan, yang juga 
melarang membunuh, melukai atau menangkap musuh dengan melakukan 
perbuatan curang.236 "Selain itu, larangan kebiasaan terhadap pengkhianatan 
melarang membunuh atau melukai dengan cara berkhianat oleh pihak 
yang berperang terhadap 'individu yang berasal dari negara atau angkatan 
bersenjata musuh'."237 Perbuatan curang atau berkhianat menunjukkan 
"tindakan yang mengundang kepercayaan musuh untuk membuat dia 
percaya bahwa pelaku berhak, atau wajib diberi, pelindungan berdasarkan 
aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, dengan 
maksud untuk mengkhianati kepercayaan itu."238 Contoh perbuatan curang 
atau berkhianat diberikan dalam HHI perjanjian termasuk pura-pura 
menyerah atau bernegosiasi di bawah bendera gencatan senjata, berpura-
pura tidak berdaya karena luka atau sakit, berpura-pura menjadi warga sipil, 
status non-kombatan, dan berpura-pura berhak atas status dilindungi dengan 

233 PT I, Pasal 36.
234 Lihat juga Instruksi untuk Pemerintah Tentara Amerika Serikat di Lapangan (Lieber 

Code), 24 April 1863, Pasal 148.
235 PT I, Pasal 37.
236 HHI Kebiasaan, Aturan 65.
237 Peraturan Den Haag, Pasal 23(b).
238 PT I, Pasal 37.
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menggunakan tanda, lambang atau seragam PBB atau Negara netral atau 
negara lain yang tidak ikut berperang. Tentu saja, hal yang sama juga berlaku 
untuk penyalahgunaan dengan cara curang dan berkhianat atas lambang 
pelindung palang merah, bulan sabit merah atau kristal merah. 

Pada intinya, pelarangan perbuatan curang dan pengkhianatan menjunjung 
tinggi itikad baik dari pihak yang berperang terhadap pelindungan yang 
diberikan oleh HHI. Ini tidak melarang tipu muslihat perang, yang artinya 
tindakan yang dimaksudkan untuk mengecoh musuh atau untuk mendorong 
musuh bertindak ceroboh, tapi yang tidak mengecoh musuh sehubungan 
dengan pelindungan HHI dan yang tidak melanggar HHI. Contoh tipu 
muslihat semacam itu diberikan dalam perjanjian HHI termasuk penggunaan 
kamuflase, umpan (decoy), operasi tipuan (mock operations) dan informasi 
yang salah.239 Dengan demikian, larangan terhadap perbuatan curang atau 
pengkhianatan tidak mencegah pihak yang berperang untuk melaksanakan 
operasi yang bergantung pada unsur kejutan, seperti serangan komando 
seragam dan serangan dari posisi yang disamarkan atau pengeboman siluman 
yang ditandai dengan benar. Pelarangan terhadap perbuatan curang atau 
pengkhianatan juga tidak mencegah pengumpulan intelijen semata oleh unit 
yang menyamar sebagai warga sipil. Akan tetapi, apabila tertangkap, personel 
semacam ini dapat dituntut sebagai mata-mata berdasarkan perundang-
undangan nasional Negara penangkap. 

4. Penyalahgunaan lambang, tanda dan seragam
Terlepas dari penggunaan perbuatan curang untuk membunuh, melukai atau 
menangkap musuh, HHI juga melarang penyalahgunaan lambang pembeda 
yang diakui dan lambang kebangsaan. Secara khusus, dilarang melakukan 
penggunaan lambang, tanda atau sinyal yang diatur dalam HHI secara tidak 
benar, seperti palang merah, bulan sabit merah atau kristal merah, atau dengan 
sengaja menyalahgunakan lambang, tanda atau sinyal pelindungan lain yang 
diakui secara internasional, termasuk bendera gencatan senjata, lambang 
pelindungan benda cagar budaya (perisai biru persegi yang mengarah 
ke bawah di atas latar belakang putih), tanda pembeda pertahanan sipil 
(segitiga oranye di atas latar belakang biru) dan instalasi yang mengandung 
kekuatan berbahaya (tiga lingkaran oranye), dan lambang khas PBB.240 HHI 
juga melarang penggunaan dalam konflik bersenjata bendera atau lambang 
militer, lencana atau seragam Negara netral atau yang tidak ikut berperang, 

239 Ibid. Lihat juga HHI Kebiasaan, Aturan 57.
240 Peraturan Den Haag, Pasal 23(f); KJ I, Pasal 44, 53; KJ II, Pasal 44; PT I, Pasal 37(1)(d), 

38; PT II, Pasal 12; PT III, Pasal 2(3); HHI Kebiasaan, Aturan 59-61.
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sedangkan objek yang sama dari pihak musuh dapat digunakan sebagai tipu 
muslihat perang, kecuali selama kontak bermusuhan langsung dengan musuh, 
yaitu saat melakukan serangan atau untuk menjadi perisai, mendukung, 
melindungi atau menghambat operasi militer.241 

V. ALAT PEPERANGAN

1. Luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu 
Awalnya, pembatasan dan pelarangan penggunaan senjata tertentu didorong 
oleh keinginan untuk melindungi kombatan dari kerugian dan penderitaan 
yang tidak proporsional. Pada awal 1868, paragraf pembuka Deklarasi St. 
Petersburg menyatakan:

"Bahwa satu-satunya tujuan yang sah (...) selama perang adalah untuk 
melemahkan kekuatan militer musuh; 
Bahwa untuk maksud ini sudah cukup untuk melumpuhkan orang 
sebanyak-banyaknya; 
Bahwa tujuan ini akan dilampaui batasnya dengan penggunaan 
persenjataan yang secara sia-sia memperburuk penderitaan orang-
orang yang sudah tidak berdaya, atau membuat kematian mereka 
menjadi tak terelakkan; 
Bahwa oleh karenanya penggunaan senjata seperti itu akan 
bertentangan dengan hukum kemanusiaan."

Alasan ini mengilhami munculnya salah satu prinsip paling dasar dari HHI, 
yang melarang penggunaan "senjata, proyektil dan bahan serta metode 
peperangan yang bersifat menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang 
tidak perlu."242 Dalam penerapan prinsip ini, HHI membatasi atau melarang 
jenis senjata tertentu yang dampaknya dianggap kejam secara berlebihan 
terlepas dari apa pun keadaannya, seperti senjata laser yang menimbulkan 
kebutaan, peluru mengembang dan senjata yang melukai dengan pecahan-
pecahan yang tidak terdeteksi.243 Larangan menyebabkan luka berlebihan 
atau penderitaan yang tidak perlu juga berfungsi sebagai prinsip umum di 
mana semua alat dan metode peperangan harus diukur. 

Dengan tidak adanya kriteria perjanjian yang nyata mengenai penderitaan 
seperti apa yang merupakan "tidak perlu" dan luka apa yang "berlebihan," 

241 PT I, Pasal 39; HHI Kebiasaan, Aturan 62 dan 63.
242 Peraturan Den Haag, Pasal 23(e); PT I, Pasal 35(2); HHI Kebiasaan, Aturan 70.
243 Lihat Bagian V.4.
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aturan tersebut memerlukan keseimbangan antara pertimbangan kepentingan 
militer dan kemanusiaan. Ini tampaknya pendekatan yang diambil oleh 
banyak Negara244 dan oleh ICJ dalam Advisory Opinion-nya mengenai senjata 
nuklir, di mana ICJ berpendapat bahwa pelarangan menyebabkan luka 
berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu membuatnya menjadi tidak sah 
atau melanggar hukum apabila menyebabkan kombatan "terluka lebih parah 
dibandingkan dengan luka yang tidak dapat dihindari untuk mencapai tujuan 
militer yang sah."245 Dengan demikian, prinsip ini akan membatasi boleh atau 
tidaknya menimbulkan luka dan penderitaan pada kombatan sampai pada 
kondisi yang tidak dinyatakan dilarang berdasarkan HHI dan yang selain 
itu, secara wajar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dalam 
keadaan yang mengemuka saat itu. Sebagai contoh, apabila keuntungan 
militer yang sama dapat dicapai melalui alat yang kurang berbahaya, 
pertimbangan kemanusiaan akan mewajibkan penggunaan alat semacam itu. 
Meskipun interpretasi kepentingan militer sebagai faktor pembatas dalam 
penggunaan alat dan metode peperangan terhadap kombatan dan sasaran 
militer lainnya ini tidak diterima secara umum, penafsiran ini yang paling 
sesuai dengan semangat awal Deklarasi St. Petersburg dan mencerminkan 
posisi resmi ICRC.246

" Mengenai keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan, 
lihat juga Bab 1.I.3.

2. Senjata tanpa pandang bulu
Berdasarkan prinsip pembedaan secara umum dan khususnya pelarangan 
terhadap serangan tanpa pandang bulu, HHI melarang penggunaan senjata 
yang bersifat membabi buta atau tanpa pandang bulu,247 yang artinya bisa senjata 
yang tidak dapat diarahkan ke sasaran militer tertentu, atau yang dampaknya 
tidak dapat dibatasi seperti yang disyaratkan oleh hukum humaniter dan, 
akibatnya, dalam masing-masing kasus, senjata tersebut bersifat menyerang 
sasaran militer dan warga sipil atau objek sipil tanpa pembedaan.248 Ini juga 
termasuk sistem persenjataan yang mana fitur melekat dari teknologi yang 
digunakan dan tujuan penggunaannya, dapat diperkirakan menimbulkan 
kerugian kolateral/ikutan berlebihan pada penduduk sipil.249 Seperti larangan 

244 HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 70.
245 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit. (catatan kaki 37), paragraf 78.
246 Lihat, terutama, N. Melzer, Interpretive Guidance, op. cit. (catatan kaki 129), Bagian IX. 

Untuk kritik terhadap pendekatan ini dan respons resmi ICRC, lihat “Forum on ‘Direct 
Participation in Hostilities’,” op. cit. (catatan kaki 150), hlm. 769–916.

247 HHI Kebiasaan, Aturan 71.
248 PT I, Pasal 51(4); HHI Kebiasaan, Aturan 12.
249 PT I, Pasal 51(5). 
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menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, larangan 
menggunakan senjata tanpa pandang bulu tidak hanya bekerja sebagai prinsip 
independen terhadap mana semua alat dan metode peperangan harus diukur, 
larangan ini juga memacu pengembangan sejumlah perjanjian berbeda yang 
mengatur senjata tertentu, yang dibahas di bawah ini pada Bagian V.4.

3. Lingkungan alam
HHI juga melarang penggunaan senjata yang dimaksudkan untuk, atau dapat 
diperkirakan akan menyebabkan, kerusakan meluas, jangka panjang dan 
parah pada lingkungan alam.250 Sebagaimana telah kita lihat (Bagian II.2.d. 
di atas), larangan tersebut memiliki ambang batas yang relatif tinggi. Secara 
khusus, dapat dikatakan bahwa senjata nuklir harus dilarang karena senjata 
tersebut hampir pasti diperkirakan akan menyebabkan kerusakan yang 
"meluas, jangka panjang dan parah." Dalam Advisory Opinion 1996 mengenai 
senjata nuklir, ICJ mengakui bahwa faktor lingkungan penting harus 
diperhitungkan dalam implementasi HHI, tapi ICJ tidak menyimpulkan 
bahwa penggunaan senjata nuklir sudah pasti akan melanggar hukum dalam 
hal ini.251 Namun ICJ berpendapat bahwa penggunaan senjata tersebut pada 
umumnya bertentangan dengan aturan HHI lain.252

4. Senjata yang diatur secara spesifik
Berdasarkan pelarangan senjata yang bersifat menyebabkan luka berlebihan 
atau penderitaan yang tidak perlu, senjata tanpa pandang bulu, dan senjata 
yang dimaksudkan atau diperkirakan menyebabkan, kerusakan meluas, 
jangka panjang dan parah pada lingkungan alam, sejumlah alat peperangan 
spesifik telah dilarang atau dibatasi dalam perjanjian terpisah. 

(a)  Racun
Larangan terhadap penggunaan racun atau senjata beracun dalam perilaku 
permusuhan adalah aturan lama dari HHI perjanjian dan kebiasaan.253 
Larangan ini berlaku terlepas dari kepentingan militer dan melindungi baik 
kombatan maupun warga sipil. Meskipun hukum perjanjian tidak menetapkan 
definisi yang jelas dari "racun atau senjata beracun," ICJ berpendapat bahwa 
istilah-istilah ini "telah dipahami, dalam praktik Negara-negara, dalam 
pemaknaan biasa yang meliputi senjata yang dampak utamanya, atau bahkan 

250 PT I, Pasal 35(3) dan 55; HHI Kebiasaan, Aturan 45.
251 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit. (catatan kaki 37), paragraf 

29-31.
252 Lihat Bagian 4.l.
253 Peraturan Den Haag, Pasal 23(a); Statuta Roma, Pasal 8(2)(b)(xvii); Protokol Gas Jenewa; 

HHI Kebiasaan, Aturan 72.
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dampak semata-matanya, adalah untuk meracuni atau membuat sesak 
napas."254 Menurut Statuta Roma, unsur material dari kejahatan perang 
menggunakan racun atau senjata beracun mensyaratkan penggunaan zat 
atau substansi yang "menyebabkan kematian atau kerusakan kesehatan serius 
seiring waktu yang umum, melalui sifat beracunnya."255 Larangan ini tidak 
dianggap berlaku untuk senjata-senjata dengan dampak keracunan yang 
hanya bersifat insidental, tetapi hanya berlaku untuk senjata yang benar-
benar dirancang untuk membunuh atau melukai dengan menggunakan efek 
racun. Singkatnya, larangan terhadap penggunaan racun atau senjata beracun 
melarang praktik seperti meracuni makanan dan air, mengolesi proyektil, 
bayonet dan senjata tusuk lainnya dengan racun, atau pengiriman/pemberian 
zat-zat beracun melalui gas, suntikan atau alat lain. 

(b)  Peluru ledak dan peluru mengembang
Larangan terhadap penggunaan peluru ledak bermula dari Deklarasi St. 
Petersburg 1868 yang melarang penggunaan proyektil dengan berat kurang 
dari 400 gram yang dapat meledak atau diberi "zat fulminan atau pembakar." 
Ini mencerminkan pertimbangan bahwa amunisi tersebut akan menyebabkan 
kematian tak terelakkan pada kombatan yang terluka oleh peluru tersebut dan 
menyebabkan penderitaan yang lebih dari yang diperlukan untuk membuat 
mereka menjadi hors de combat. Sementara itu, praktik Negara secara umum 
tidak terbantahkan sudah melecehkan larangan yang luas ini, terutama 
melalui pengenalan tanpa protes peluru ledak anti-pesawat, amunisi ledak 
anti-material lain, dan granat yang lebih ringan dari 400 gram. Jadi, meskipun 
HHI kontemporer masih melarang secara mutlak penggunaan peluru yang 
dirancang untuk meledak pada saat menghantam tubuh manusia, peluru anti-
material dengan dampak yang sama adalah dilarang hanya jika digunakan 
secara langsung terhadap manusia.256

Untuk alasan yang sama, penggunaan peluru mengembang sebagai alat 
peperangan adalah dilarang dalam semua konflik bersenjata.257 Deklarasi 
Den Haag 1899 mendefinisikan peluru mengembang sebagai "peluru yang 

254 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit. (catatan kaki 37), paragraf 55. 
Lihat juga HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 72.

255 K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Crimi-
nal Court: Sources and Commentary, ICRC/Cambridge University Press, 2003, hlm. 281.

256 HHI Kebiasaan, Aturan 78; United Nations Secretary-General’s Bulletin: Observance by 
United Nations Forces of International Humanitarian Law, op. cit. (catatan kaki 113), 
Bagian 6.2.

257 HHI Kebiasaan, Aturan 77. Lihat juga; United Nations Secretary-General’s Bulletin: Obser-
vance by United Nations Forces of International Humanitarian Law, op. cit. (catatan kaki 
113).
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mudah mengembang atau mengempis dalam tubuh manusia, seperti peluru 
dengan pembungkus keras yang tidak sepenuhnya menutupi inti atau yang 
dilubangi."258 Peluru mengembang mengakibatkan luka yang jauh lebih besar 
dan dengan demikian secara dramatis mengurangi kemungkinan bertahan 
hidup bagi yang terluka. Namun demikian, penggunaan peluru mengembang 
tidak dilarang dalam operasi penegakan hukum, di mana peluru semacam 
ini digunakan secara luas. Rasional penggunaan peluru mengembang dalam 
operasi penegakan hukum ada tiga. Pertama, peluru mengembang pada 
umumnya tidak melewati tubuh seorang tersangka yang menjadi sasaran dan 
dengan demikian semakin kecil kemungkinan mengakibatkan luka insidental 
pada orang yang tidak bersalah. Kedua, efek menghentikan yang lebih besar 
dari peluru mengembang meningkatkan kesempatan menjadikan (sasaran) 
tidak berdaya secara cepat. Ketiga, peluru mengembang yang digunakan 
dalam operasi penegakan hukum pada umumnya ditembakkan dari pistol 
dan membawa energi yang lebih sedikit daripada peluru senapan (rifle), 
sehingga mengakibatkan luka yang jauh lebih ringan.

(c)  Pecahan yang tidak terdeteksi
HHI melarang penggunaan "senjata apa pun yang efek utamanya adalah 
melukai dengan pecahan-pecahan yang dalam tubuh manusia akan lolos dari 
pemeriksaan dengan sinar-X," seperti plastik atau kaca.259 Alasan pelarangan 
ini adalah bahwa pecahan yang tidak terdeteksi secara ekstrim menyulitkan 
perawatan luka yang ditimbulkan tetapi tanpa manfaat secara militer dan, oleh 
karena itu, peluru semacam itu harus dianggap menimbulkan penderitaan yang 
tidak perlu. Namun demikian, larangan ini terbatas untuk senjata yang "efek 
utamanya" adalah melukai dengan fragmen yang tak terdeteksi. Senjata yang 
secara kebetulan dapat menyebabkan efek yang sama, seperti bom atau amunisi 
yang mengandung komponen plastik atau kaca sebagai bagian dari desainnya, 
tidak ilegal jika pecahan-pecahan yang tidak terdeteksi dihasilkan secara 
kebetulan dan bukan merupakan bagian dari mekanisme utama untuk melukai.

(d)  Booby-trap dan perangkat dengan kendali jarak jauh atau 
kendali waktu lainnya

Penggunaan booby-trap dan perangkat dengan kendali jarak jauh atau 
kendali waktu lainnya diatur terutama dalam Amandemen Protokol II di 

258 Deklarasi Den Haag 1899 mengenai Peluru Mengembang (Expanding Bullets); lihat juga 
Statuta Roma, Pasal 8(2)(b)(xix), yang menggunakan kata-kata identik untuk menjadikan 
penggunaan peluru mengembang dalam konflik bersenjata internasional sebagai 
kejahatan perang.

259 Protokol I pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu; HHI Kebiasaan, Aturan 79. 
Lihat juga United Nations Secretary-General’s Bulletin: Observance by United Nations Forces 
of International Humanitarian Law, op. cit. (catatan kaki 113).
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tahun 1996 pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (berlaku dalam 
konflik bersenjata internasional dan non-internasional),260 dan bagi beberapa 
Negara yang belum menjadi pihak pada perjanjian ini, diatur dalam Protokol 
II 1980 pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (hanya berlaku untuk 
konflik bersenjata internasional) serta oleh HHI kebiasaan.261 "Booby-
trap" didefinisikan sebagai "perangkat atau bahan apa pun yang dirancang, 
dikontruksikan atau diadaptasi untuk membunuh atau melukai dan yang 
berfungsi secara tiba-tiba ketika seseorang mengganggu atau mendekati objek 
yang tampaknya tidak berbahaya atau melakukan tindakan yang tampaknya 
aman."262 Misalnya, dalam kasus booby-trap pintu, membuka pintu tampak 
sebagai tindakan yang aman; dan dalam kasus booby-trap telepon, tindakan 
yang tampaknya aman adalah untuk menerima atau membuat panggilan 
telepon. "Perangkat lain" didefinisikan sebagai: "munisi dan perangkat yang 
ditempatkan secara manual [termasuk perangkat peledak yang diimprovisasi] 
yang dirancang untuk membunuh, melukai atau merusak dan yang diaktifkan 
dengan kendali jarak jauh atau secara otomatis setelah selang waktu."263

Tentu saja, agar sah, penggunaan booby-trap dan perangkat lain harus meng-
hormati prinsip-prinsip umum yang mengatur perilaku permusuhan, terutama 
prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas dan kehati-hatian, serta pelarangan 
menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, larangan 
perbuatan curang dan larangan penolakan permintaan ampun.264 Mengingat sifat 
booby-trap dan perangkat lain serta bagaimana mereka cenderung dipergunakan, 
penggunaannya dapat menimbulkan bahaya serius bagi warga sipil. Perangkat-
perangkat ini sah hanya jika ditempatkan pada, atau di dekat, sasaran militer, 
atau ketika langkah-langkah sudah diambil untuk melindungi warga sipil dari 
dampaknya, misalnya dengan menempatkan tanda, peringatan, penjaga atau 
pagar.265 Dalam situasi seperti apa pun, booby-trap dan perangkat lain tidak boleh 
dilekatkan atau diasosiasikan dengan:

 lambang, tanda atau sinyal pelindung (seperti palang merah); 
 orang yang sakit, terluka atau mati; lokasi penguburan atau kremasi 

atau makam; 

260 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu
261 HHI Kebiasaan, Aturan 80. 
262 Kata-kata identik digunakan dalam Pasal 2(2) Protokol II pada Konvensi Senjata Konven-

sional Tertentu dan Pasal 2(4) dari Amandemen Protokol II.
263 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 2(5).
264 Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(2)-(4) dan 6(2); dan Aman-

demen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(3), (7), (8) dan (10).
265 Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 4(2); dan Amandemen 

Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 7(3).
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 fasilitas, peralatan, perlengkapan atau transportasi medis;
 mainan anak-anak atau objek jinjing lainnya atau produk yang 

dirancang secara khusus untuk memberi makan, kesehatan, 
kebersihan, pakaian atau pendidikan anak-anak;

 makanan atau minuman;
 peralatan atau perangkat dapur (kecuali yang berada di instalasi 

militer);
 hewan atau bangkainya;
 benda-benda yang memiliki nilai penting bagi agama, sejarah atau 

budaya.266

Daftar ini dilengkapi dengan larangan umum booby-trap atau perangkat lain 
yang secara sengaja dibuat seperti objek jinjing yang tampak tidak berbahaya 
dan secara khusus dirancang untuk meledak ketika terganggu atau didekati.267 
Misalnya, dilarang untuk membuat ponsel booby-trap dan menjatuhkan 
mereka secara massal (en masse) dari pesawat di area yang dikendalikan 
oleh angkatan bersenjata lawan. Alasan di balik larangan ini adalah untuk 
mencegah seluruh kawasan terkontaminasi oleh bahan peledak yang tampak 
tidak berbahaya yang mungkin membahayakan kombatan dan warga sipil 
tanpa pandang bulu. Menurut ICRC, larangan terhadap booby-trap yang 
melekat pada atau berhubungan dengan objek atau orang yang berhak atas 
pelindungan khusus menurut HHI, dan dengan objek-objek yang cenderung 
menarik perhatian warga sipil, telah menjadi hukum kebiasaan dalam semua 
konflik bersenjata.268

Tentu saja, booby-trap harus selalu digunakan sesuai dengan aturan-aturan 
umum mengenai perilaku permusuhan, termasuk larangan terhadap 
perbuatan curang. Di luar itu, bahkan objek-objek yang tidak mendapatkan 
manfaat pelindungan tertentu dalam HHI tidak boleh diberi booby-trap jika 
penggunaannya terkait dengan komponen dasar masyarakat seperti makanan, 
air, agama dan anak-anak. Objek yang dapat dijinjing lain yang tampaknya 
tidak berbahaya dapat secara sah dipasangkan booby-trap, asalkan booby-trap 
semacam itu tidak secara sengaja diprefabrikasi. 

266 Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 6(1)(b); dan diperluas 
hingga ke “peralatan lainnya”, Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konven-
sional Tertentu, Pasal 7(1).

267 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 7(2); dan 
Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 6(1)(a).

268 HHI Kebiasaan, Aturan 80.
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(e)  Ranjau darat
Dalam HHI, ranjau darat didefinisikan sebagai "munisi yang dirancang 
untuk ditempatkan di bawah, di atas atau dekat pemukaan tanah atau area 
permukaan lain dan akan meledak karena kehadiran, kedekatan dengan 
atau kontak dengan seseorang atau suatu kendaraan."269 Ketika suatu ranjau 
dirancang untuk meledak oleh karena kehadiran, kedekatan dengan atau 
kontak dengan seseorang, dan untuk melumpuhkan, melukai atau membunuh 
satu orang atau lebih, maka ranjau itu disebut "ranjau darat anti-personel." 

Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti-Personel 1997, yang ditaati oleh 
sebagian besar Negara, melarang sepenuhnya penggunaan, pengembangan, 
produksi, akuisisi, penimbunan, retensi atau pengalihan ranjau darat anti-
personel.270 Konvensi ini juga menetapkan tenggat waktu spesifik untuk 
menghancurkan stok ranjau darat anti-personel dan pembersihan lahan yang 
terkontaminasi oleh senjata tersebut. 

Bagi Negara-negara yang tidak menjadi pihak pada Konvensi Pelarangan 
Ranjau Darat Anti-Personel tapi menjadi pihak pada Amandemen Protokol 
II (atau hanya pada Protokol asli, sesuai dengan keadaannya) pada Konvensi 
Senjata Konvensional Tertentu, penggunaan ranjau darat anti-personel diatur 
oleh Amandemen Protokol II yang melarang penggunaan ranjau darat anti-
personel yang tidak terdeteksi. Konvensi ini juga melarang penggunaan ranjau 
darat anti-personel yang diletakan dengan menggunakan tangan jika ranjau 
tersebut tidak memiliki mekasime penghancuran atau penon-aktifan diri, 
kecuali ranjau tersebut ditempatkan dalam area dengan perimeter yang sudah 
ditandai yang dipantau oleh personel militer dan dilindungi oleh pagar yang 
terlihat dan tahan lama atau dengan cara lain yang memastikan pengecualian 
warga sipil secara efektif.271 Ranjau darat anti-personel yang diluncurkan dari 
jarak jauh (yaitu yang diluncurkan dengan artileri, roket, mortir, pesawat, 
dll.) juga harus dilengkapi dengan fitur penghancuran atau penon-aktifan diri 
dan penggunaannya harus didata.272

Protokol ini juga memuat aturan-aturan umum yang mengatur perancangan 
dan penggunaan ranjau darat (baik anti-personel maupun anti-kendaraan). 

269 Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti-Personel, Pasal 2(2). Kata-kata yang hampir 
identik digunakan dalam Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 
2, dan dalam Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, 
Pasal 2.

270 Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti-Personel, Pasal 1.
271 Lihat Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 5 

untuk detail lebih lanjut.
272 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 6.
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Singkatnya, dilarang menggunakan senjata ini jika dirancang untuk meledak 
ketika terdeteksi oleh peralatan deteksi ranjau yang tersedia secara umum 
atau jika ranjau tersebut bersifat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu 
atau luka yang berlebihan.273 Juga dilarang untuk mengarahkan senjata-
senjata ini kepada warga sipil atau objek sipil atau menggunakannya tanpa 
pandang bulu.274 Setelah permusuhan aktif berakhir, pihak-pihak yang terlibat 
dalam konflik harus menyingkirkan ranjau tersebut275 dan mengambil semua 
tindakan kehati-hatian yang dapat ditempuh untuk melindungi warga sipil 
dari dampaknya.276 Pihak yang berperang, setiap saat, harus menyimpan data 
tentang lokasi ranjau, dan mengambil langkah untuk melindungi misi PBB, 
dan ICRC serta organisasi kemanusiaan lain, dari dampak senjata ini.277

Menurut ICRC, HHI kebiasaan mewajibkan agar setiap kali ranjau darat 
digunakan, perhatian khusus harus diberikan untuk meminimalisir efeknya 
yang tanpa pandang bulu, termasuk dengan mendata penempatannya dan 
dengan menyingkirkan atau menetralisasinya pada akhir permusuhan yang 
aktif.278

(f)  Senjata pembakar
Dalam HHI, "senjata pembakar" adalah "senjata atau munisi yang dirancang 
terutama untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar pada orang 
dengan menggunakan api, panas, atau kombinasi keduanya, yang dihasilkan 
melalui reaksi kimia dari suatu zat yang diluncurkan kepada sasaran."279 
Senjata pembakar dapat berbentuk, misalnya, pelempar api, mortir, proyektil, 
roket, granat, ranjau, bom dan wadah zat pembakar lainnya. Namun demikian, 
kategori ini tidak termasuk amunisi dengan efek membakar insidental 
semata (misalnya bahan penerang atau sumber cahaya, pelacak, asap atau 
sistem sinyal). Yang juga dikecualikan adalah amunisi "yang dirancang 
untuk mengombinasikan efek penetrasi, ledakan atau fragmentasi dengan 
efek pembakar tambahan, seperti proyektil penembus pelindung, proyektil 
fragmentasi, bom meledak atau munisi dengan gabungan efek serupa di mana 
efek pembakar tidak secara khusus dirancang untuk menyebabkan luka bakar 
pada orang, tetapi digunakan terhadap sasaran militer seperti kendaraan lapis 
baja, pesawat dan instalasi atau fasilitas."280

273 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(3) dan (5).
274 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(7) dan (8). 
275 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(2) dan 10.
276 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 9. 
277 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 9 dan 12.
278 HHI Kebiasaan, Aturan 81-83.
279 Protokol III pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 1(1).
280 Protokol III pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 1(1)(b). 
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Kekhawatiran tentang senjata pembakar dapat dilacak kembali dari 
penggunaan napalm dan senjata serupa selama Perang Vietnam pada tahun 
1970-an dan dampaknya terhadap warga sipil. Meskipun sejumlah Negara 
menganjurkan larangan total pada senjata pembakar selama perundingan 
Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, beberapa ketentuan yang akhirnya 
diadopsi dalam protokol yang dilampirkan pada perjanjian internasional 
itu (Protokol mengenai Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata 
Pembakar, atau Protokol III) membatasi dan bukan melarang penggunaannya. 
Selain menegaskan kembali larangan serangan langsung terhadap warga 
sipil, Protokol tersebut juga melarang penggunaan senjata pembakar yang 
diluncurkan dari udara ke sasaran militer yang terletak di dalam konsentrasi 
warga sipil (yaitu kota, desa atau kamp-kamp yang berpenghuni,   atau kelompok 
warga sipil); Protokol ini juga membatasi penggunaan senjata pembakar lain 
pada situasi di mana sasaran militer yang dituju jelas terpisah dari konsentrasi 
warga sipil di sekitarnya dan ketika semua tindakan kehati-hatian yang dapat 
ditempuh sudah dilakukan dengan maksud untuk melindungi warga sipil dan 
objek sipil dari kerugian insidental.281

ICRC menganggap bahwa HHI kebiasaan yang berlaku pada setiap konflik 
bersenjata tidak hanya mewajibkan pihak berperang yang menggunakan 
senjata pembakar agar benar-benar secara saksama menghindari 
menyebabkan kerusakan yang berkaitan dengan warga sipil, tetapi juga 
melarang penggunaan anti-personel dari senjata semacam itu terhadap 
kombatan jika penggunaannya akan menyebabkan penderitaan yang tidak 
perlu, yakni apabila memungkinkan untuk menggunakan senjata yang 
kurang berbahaya guna membuat kombatan menjadi hors de combat."282

(g) Senjata laser yang menyebabkan kebutaan
HHI kebiasaan dan perjanjian melarang penggunaan senjata laser yang 
dirancang secara khusus, sebagai fungsi tempur tunggalnya atau salah satu 
fungsi tempurnya, untuk menyebabkan kebutaan permanen (yaitu hilangnya 
penglihatan yang tidak bisa dipulihkan dan tidak dapat diperbaiki) pada 
penglihatan normal, yaitu mata telanjang atau mata dengan alat bantu 
penglihatan.283 Sistem laser dengan efek membutakan insidentil, seperti sistem 
pengenalan sasaran atau panduan munisi tertentu, dan senjata yang dirancang 
untuk membutakan sementara (yang disebut "laser yang menyilaukan") bukan 
merupakan senjata laser pembuta yang dilarang. Ketika menggunakan sistem 

281 Protokol III pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 2. 
282 HHI Kebiasaan, Aturan 84 dan 85.
283 Protokol tentang Senjata Laser yang Membutakan (Protokol IV pada Konvensi tahun 

1980), Pasal 1; HHI Kebiasaan, Aturan 86.
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laser yang diperbolehkan tersebut, pihak yang berperang harus mengambil 
semua tindakan kehati-hatian yang dapat ditempuh untuk menghindari 
menyebabkan kebutaan permanen pada mata tanpa alat bantu.284 

(h)  Munisi curah
"Munisi curah" adalah senjata yang dijatuhkan dari pesawat, atau diluncurkan 
dengan artileri, mortir, roket dan rudal, dan kemudian melepaskan submunisi 
peledak dalam jumlah besar. Submunisi peledak ini pada umumnya jatuh 
bebas dan menyebar di area yang sangat luas. Penggunaan yang salah, faktor 
angin dan faktor lainnya dapat menyebabkan submunisi tersebut menyasar 
area di luar sasaran yang dituju. Selain itu, sejumlah subminisi dalam 
jumlah signifikan sering kali gagal meledak sebagaimana dimaksudkan, 
mengkontaminasi area yang luas dengan artileri yang tidak meledak. Seperti 
ranjau darat anti-personel, submunisi yang belum meledak sering kali 
menimbulkan ancaman terus menerus bagi penduduk sipil dan menghambat 
pertanian, rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur selama bertahun-
tahun sesudah berakhirnya konflik bersenjata.

Untuk mengatasi bahaya tersebut, pemerintah-pemerintah pada tahun 2008 
mengadopsi Konvensi Munisi Curah, yang melarang penggunaan, produksi, 
akuisisi, penimbunan, retensi dan pengalihan munisi curah.285 Konvensi ini 
juga mewajibkan Negara-negara untuk menghancurkan stok munisi curah 
mereka, membersihkan kawasan yang terkontaminasi dan menyediakan 
perawatan medis, rehabilitasi, dukungan psikologis, dan sosial dan ekonomi 
bagi korban munisi curah di kawasan yang berada di bawah yurisdiksi atau 
kendali mereka.286 

Tidak semua sistem persenjataan yang memuat submunisi dicakup dalam 
Konvensi Munisi Curah. Konvensi ini melarang senjata-senjata yang telah 
menjadi sumber permasalahan kemanusiaan. Untuk tujuan Konvensi 
tersebut, munisi curah didefinisikan sebagai munisi konvensional yang 
dirancang untuk menyebarkan atau melepaskan submunisi ledak masing-
masing berbobot kurang dari 20 kilogram. Yang dikecualikan dari definisi 
ini adalah munisi yang dirancang untuk mengeluarkan suar, asap, kembang 
api atau sekam, atau untuk menghasilkan efek listrik atau elektronik, atau 
fungsi yang dibatasi untuk pertahanan udara. Yang juga dikecualikan adalah 
munisi yang mengandung kurang dari sepuluh submunisi ledak dengan 

284 Protokol tentang Senjata Laser yang Membutakan (Protokol IV pada Konvensi tahun 
1980), Pasal 1-3.

285 Konvensi Munisi Curah, Pasal 1.
286 Konvensi Munisi Curah, Pasal 4 dan 5.
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bobot masing-masing lebih dari empat kilogram, selama setiap submunisi 
ini dirancang untuk mendeteksi dan menyasar objek sasaran tunggal dan 
dilengkapi kemampuan untuk secara elektronik menghancurkan diri sendiri 
dan menonaktifkan diri sendiri.287

(i)  Bahan peledak sisa perang
Selama tahun 1990-an, masyarakat internasional menjadi sadar akan 
konsekuensi kemanusiaan dari ranjau darat anti-personel. Namun, masalah 
yang ditimbulkan artileri tidak meledak dalam bentuk lain tidak dikaji 
secara luas. Alhasil, hanya terdapat sedikit aturan HHI untuk meminimalisir 
korban sipil yang disebabkan oleh senjata lain, seperti artileri dan mortir, 
granat tangan, munisi curah dan bom yang tidak meledak, yang sering 
kali menimbulkan ancaman signifikan bagi warga sipil, pasukan penjaga 
perdamaian dan pekerja kemanusiaan setelah berakhirnya konflik bersenjata. 
Protokol V pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, tentang Bahan 
Peledak Sisa Perang, diadopsi pada 2003 untuk mengatasi permasalahan 
ini. Protokol ini tidak melarang atau membatasi jenis senjata tertentu tetapi 
mewajibkan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mengambil 
langkah-langkah untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh artileri 
yang tidak meledak dan ditinggalkan (yang mana disebut sebagai "bahan 
peledak sisa perang").288 

Secara khusus, Protokol mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam 
konflik untuk mendata informasi tentang senjata peledak yang digunakan oleh 
angkatan bersenjatanya selama konflik dan, setelah berakhirnya permusuhan 
aktif, untuk berbagi informasi sehingga memudahkan pembersihan senjata 
yang telah menjadi bahan peledak sisa perang. Begitu permusuhan aktif 
berakhir, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menandai dan 
membersihkan bahan-bahan peledak sisa perang di wilayah yang berada 
di bawah kendalinya. Para pihak juga wajib menyediakan bantuan teknis, 
material dan keuangan untuk memfasilitasi pembersihan bahan peledak 
sisa perang yang berasal dari operasi mereka dan yang berlokasi di daerah 
di luar kendali mereka. Bantuan ini juga dapat diberikan secara langsung 
kepada pihak yang mengendalikan wilayah atau melalui pihak ketiga seperti 
PBB, lembaga internasional atau organisasi non-pemerintah. Hingga senjata 
semacam itu bisa disingkirkan atau dihancurkan, masing-masing pihak 
harus mengambil semua tindakan kehati-hatian yang dapat ditempuh untuk 
melindungi warga sipil. Hal ini bisa termasuk memagari dan mengawasi 

287 Konvensi Munisi Curah, Pasal 2.
288 Protokol ini mencakup beraneka ragam artileri peledak, tetapi tidak berlaku untuk ranjau 

darat, booby-traps dan perangkat lain yang dicakup dalam instrumen lainnya.
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wilayah yang terkena dampak bahan peledak sisa perang, dan memberikan 
peringatan dan edukasi risiko. 

Banyak ketentuan Protokol dirumuskan sebagai kewajiban sebagai upaya, 
misalnya "manakala layak" atau "sejauh memungkinkan." Namun demikian, 
apabila diterapkan dengan itikad baik, ketentuan-ketentuan tersebut menjadi 
kerangka kerja yang kuat untuk memfasilitasi respons cepat terhadap bahan 
peledak sisa perang. Protokol V, Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti-
Personel 1997 dan Konvensi Munisi Curah 2008 bersama-sama merupakan 
kerangka hukum komprehensif untuk mencegah atau meminimalisir 
kematian, luka-luka dan penderitaan paska-konflik yang diakibatkan oleh 
munisi peledak yang ditinggalkan di medan perang.

(j)  Senjata kimia
Penggunaan senjata kimia dilarang oleh sejumlah perjanjian, termasuk 
Deklarasi Den Haag 1899 mengenai Gas Cekik, Protokol Gas Jenewa 1925, 
Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Statuta Roma. Larangan ini juga dianggap 
sebagai hukum kebiasaan dalam konflik bersenjata.289 Rezim peraturan paling 
komprehensif diatur dalam Konvensi Senjata Kimia 1993, yang mendefinisikan 
senjata kimia sebagai "bahan kimia beracun dan prekursornya, kecuali bila 
dimaksudkan untuk tujuan yang tidak dilarang," munisi yang dirancang 
secara khusus untuk memberikan bahan kimia beracun dan peralatan 
lainnya yang dirancang untuk digunakan dengan munisi seperti itu.290 
Konvensi Senjata Kimia melarang tidak hanya penggunaan senjata kimia, 
tetapi juga pengembangan, produksi, akuisisi, penimbunan, retensi dan 
pengalihannya. Larangan ini berlaku "dalam keadaan apa pun" dan karena 
itu dapat dianggap bersifat mutlak. Konvensi ini lebih lanjut mewajibkan 
penghancuran baik fasilitas produksi senjata kimia maupun senjata kimia 
itu sendiri, dan membentuk rezim verifikasi yang diawasi oleh Organisasi 
untuk Pelarangan Senjata Kimia (Organisation for the Prohibition of Chemical 
Weapons) dan mengharuskan Negara Pihak: (1) untuk membuat pelaporan 
nasional mengenai produksi industri kimia; (2) untuk menerima inspeksi 
terus menerus dan berkala ke fasilitas yang berhubungan dengan perjanjian; 
(3) dan untuk memperbolehkan inspeksi tantangan dengan pemberitahuan 
singkat ke fasilitas mana pun di wilayah nasional mereka. Terakhir, Konvensi 
ini juga melarang penggunaan agen pengendali kerusuhan, meskipun hanya 
sebagai metode peperangan dan bukan untuk tujuan penegakan hukum.291 

289 HHI Kebiasaan, Aturan 74.
290 Konvensi Senjata Kimia, Pasal II(1).
291 Konvensi Senjata Kimia, Pasal I (5); HHI Kebiasaan, Aturan 75.
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(k)  Senjata biologi
Protokol Gas Jenewa 1925 melarang penggunaan agen bakteriologi dalam 
peperangan, dan Konvensi Senjata Biologi 1972 melarang pengembangan, 
produksi dan penimbunan "mikroba atau agen biologi lainnya, atau racun" 
dengan jenis dan kuantitas yang tidak dapat dijustifikasi untuk tujuan damai, 
dan juga senjata, peralatan atau alat pengiriman yang dirancang untuk 
menggunakan agen atau racun tersebut untuk tujuan permusuhan atau dalam 
konflik bersenjata. Pelarangan terhadap senjata biologi dianggap berlaku 
sebagai hukum kebiasaan dalam setiap konflik bersenjata.292 Senjata biologi 
yang semata-mata mempengaruhi lingkungan non-manusia harus dievaluasi 
secara terpisah berdasarkan pelarangan terhadap senjata yang dirancang atau 
diperkirakan menyebabkan kerusakan meluas, jangka panjang dan parah 
pada lingkungan alam.

" Mengenai pelindungan khusus yang diberikan kepada lingkungan 
alam, lihat Bagian II.2.d. di atas.

(l)  Senjata nuklir
Senjata nuklir memiliki konsekuensi kemanusiaan parah akibat panas, 
ledakan dan radiasi yang dihasilkan oleh ledakan nuklir dan jarak cakupan 
yang bisa dicapai kekuatan tersebut. Peledakan senjata nuklir di tengah atau 
dekat kawasan penduduk dapat menyebabkan korban dalam jumlah besar 
dan kerusakan yang luas terhadap infrastruktur sipil, sehingga pemberian 
bantuan medis dan kemanusiaan yang efektif hampir mustahil dilakukan 
segera setelahnya. Banyak korban yang kemudian meninggal akibat penyakit 
radiasi atau jenis kanker tertentu. Sejak penggunaan pertama dan satu-satunya 
di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, masyarakat internasional telah 
bergumul dengan legalitas senjata nuklir menurut hukum internasional. 

Saat ini, HHI tidak secara tegas melarang penggunaan senjata nuklir 
dalam konflik bersenjata.293 Dalam Advisory Opinion tahun 1996-nya, ICJ 
menyimpulkan bahwa penggunaan senjata nuklir akan "secara umum 
bertentangan" dengan prinsip dan aturan HHI, namun tidak dapat "mencapai 
kesimpulan yang pasti mengenai keabsahan atau ketidakabsahan penggunaan 
senjata nuklir oleh suatu Negara dalam situasi ekstrem untuk pertahanan diri, 
di mana kelangsungan hidupnya sangat dipertaruhkan."294 Namun ICJ tidak 

292 HHI Kebiasaan, Aturan 73.
293 Perkembangan lebih lanjut terkait dengan pengendalian senjata di bidang senjata nuklir, 

lihat, misalnya, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir di Amerika Latin dan Karibia, 14 
Februari 1967.

294 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit. (catatan kaki 37), paragraf 97.
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berpandangan bahwa Negara-negara memiliki kewajiban untuk melakukan 
negosiasi dengan tujuan untuk perlucutan senjata nuklir. 

Pada 2011, Gerakan memperbarui posisinya mengenai senjata nuklir, 
menunjukkan bahwa Gerakan "merasakan kesulitan untuk membayangkan 
bagaimana penggunaan senjata nuklir apa pun bisa sesuai dengan aturan 
hukum humaniter internasional, khususnya aturan pembedaan, kehati-hatian 
dan proporsionalitas."295 Gerakan juga mengeluarkan seruan bersejarah, 
mendorong Negara-negara untuk memastikan bahwa senjata nuklir tidak 
pernah lagi digunakan, terlepas dari apa pun pandangan mereka tentang 
legalitas senjata tersebut, dan untuk segera mengupayakan dan mewujudkan 
perundingan guna melarang penggunaan, dan memusnahkan sepenuhnya 
senjata nuklir melalui perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.

5. Tinjauan hukum senjata dan teknologi peperangan baru
Pasal 36 Protokol Tambahan I menyatakan: "Dalam studi, pengembangan, 
akuisisi atau pengadopsian senjata, alat atau metode peperangan baru, Pihak 
Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah penggunaannya akan, 
pada sebagian atau semua keadaan, dilarang oleh (...) hukum internasional." 
Kewajiban untuk melakukan tinjauan hukum atas senjata baru berlaku baik 
pada masa konflik bersenjata maupun pada masa damai, dan berupaya 
memastikan bahwa senjata yang dikembangkan, diproduksi atau dibeli oleh 
Negara tersebut sudah sesuai dengan hukum internasional. Lebih khusus 
lagi, tujuan dari tinjauan senjata adalah untuk mencegah penggunaan senjata 
yang akan selalu melanggar hukum internasional dan untuk membatasi 
penggunaan senjata yang akan melanggar hukum internasional dalam 
beberapa keadaan. Kewajiban untuk melakukan tinjauan senjata juga berlaku 
bagi semua Negara terlepas dari kewajiban perjanjian mereka karena mereka 
secara hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tidak 
menggunakan senjata yang dilarang atau menggunakan senjata yang sah 
dengan cara yang dilarang.296

Tinjauan hukum sistematis dan komprehensif atas setiap sistem persenjataan 
baru sangat penting untuk memastikan penghormatan terhadap HHI dalam 
praktik operasional. Pada intinya, ketika melakukan tinjauan legal atas sistem 
senjata tertentu, Negara harus menentukan apakah "penggunaan normal atau 
yang diharapkan dari sistem tersebut akan dilarang berdasarkan sebagian atau 

295 Working toward the elimination of nuclear weapons, Resolusi 1, Dewan Delegasi, Jenewa, 
2011. Tersedia pada: http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1130.pdf 

296 KJ I-IV, Pasal 1 ketentuan yang sama.
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semua keadaan,"297 dengan kata lain, apakah sistem senjata tersebut mampu 
untuk digunakan sesuai dengan HHI. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung 
pada apakah seluruh atau sebagian dari sistem senjata itu, dalam sebagian 
atau semua keadaan:

 sudah dilarang berdasarkan perjanjian senjata tertentu;
 akan merupakan senjata tanpa pandang bulu;
 akan bersifat menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang 

tidak perlu, atau kerusakan yang meluas, jangka panjang dan parah 
pada lingkungan alam;

 akan bertentangan dengan "prinsip-prinsip kemanusiaan" atau 
"hati nurani publik" (Klausul Martens).

Dalam praktiknya, efek senjata akan selalu merupakan hasil gabungan dari 
desain dan cara bagaimana senjata itu digunakan. Oleh karena itu, dalam 
menilai legalitas senjata tertentu, otoritas yang melakukan peninjauan harus 
mengkaji tidak hanya desain dan karakteristik yang melekat pada senjata itu, 
tetapi juga bagaimana, kapan dan di mana senjata itu dimaksudkan untuk 
digunakan.

Tugas untuk secara sistematis mengkaji legalitas senjata sangat penting 
dewasa ini mengingat perkembangan pesat teknologi senjata baru, seperti 
drone yang dikendalikan dari jarak jauh dan robot yang semakin otonom, 
kemampuan dunia maya, nanoteknologi, dan militerisasi ruang angkasa. Bisa 
dikatakan, tugas ini juga dapat berasal dari Klausul Martens, yang dianggap 
sebagai hukum kebiasaan. ICJ, ketika membahas "prinsip-prinsip utama" 
HHI dalam Advisory Opinion-nya mengenai senjata nuklir, mengakui bahwa 
Klausul Martens "telah terbukti menjadi instrumen efektif untuk mengatasi 
evolusi cepat teknologi militer."298 Jadi, senjata yang tidak bertentangan 
dengan aturan-aturan perjanjian HHI yang sudah ada bisa tetap dianggap 
melanggar hukum jika ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 
internasional yang berasal dari kebiasaan, prinsip-prinsip kemanusiaan atau 
hati nurani publik. Klausul menyatakan bahwa prinsip-prinsip umum dan 
nilai-nilai yang telah mengilhami pembatasan peperangan sepanjang sejarah 
tetap berlaku juga dalam menghadapi teknologi senjata yang berkembang 
secara cepat dewasa ini. Sebagai contoh, meskipun HHI tidak secara tegas 
membatasi boleh atau tidaknya sistem senjata otonom, tantangan etis 

297 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 
op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 1469.

298 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit. (catatan kaki 37), paragraf 78 
dan seterusnya.



BAB 3136

serius yang memerlukan pertimbangan dari perspektif "kemanusiaan" dan 
"hati nurani publik" dapat mengemuka ketika menyangkut pendelegasian 
keputusan "hidup dan mati" pada mesin otonom. Oleh karenanya, meskipun 
bukan ketentuan pengatur, Klausul Martens tetap menjadi panduan penting 
untuk menafsirkan, menerapkan dan mengubah ketentuan individual sejalan 
dengan objek dan tujuan dari HHI secara keseluruhan.

"    Untuk informasi lebih lanjut tentang Klausul Martens, lihat Bab 1.II.3.

Meskipun tantangan hukum yang timbul dalam peninjauan sistem semacam 
itu bisa signifikan, buku ini bukan tempat untuk membahas pertanyaan 
tersebut secara rinci. Untuk tujuan tulisan saat ini, sudah cukup menunjukkan 
bahwa tidak akan ada keraguan bahwa aturan dan prinsip HHI yang sudah 
ada berlaku pada setiap teknologi senjata apa pun yang muncul.

Untuk pendalaman (Metode dan alat peperangan)299
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Press, 2009, 464 halaman.
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Cyber Warfare, Cambridge University Press, 2013, 215 halaman.

	 Nils Melzer, Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned 
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Warfare: Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol  I of 1977, 
ICRC, Jenewa, 2006.

	 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 
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How Does Law Protect in War? 
 Kasus No. 62, ICJ, Nuclear Weapons Advisory Opinion
	 Kasus No. 80, United States, Memorandum of Law: The Use of Lasers as Anti-

Personnel Weapons
 Kasus No. 92, United States Military Court in Germany, Trial of Skorzeny and 

Others
	 Kasus No. 179, United States, Surrendering in the Persian Gulf War

VI. ISU-ISU KHUSUS YANG MUNCUL DALAM KONFLIK 
BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

Meskipun draf akhir Protokol Tambahan II pada dasarnya memuat aturan-
aturan yang sama mengenai perilaku permusuhan seperti Protokol Tambahan 
I, hampir semuanya dihapus dari draf sebagai upaya di menit-menit 
terakhir untuk mendapatkan konsensus mengenai versi "disederhanakan" 
dari perjanjian tersebut. Alasan dari langkah ini adalah bahwa banyak 
Negara peserta perjanjian ingin menghindari memberi kesan bahwa 
angkatan bersenjata pemberontak, kelompok-kelompok insurgen dan pihak 
yang berperang non-Negara lainnya yang mengangkat senjata melawan 
pemerintah mereka bisa mendapatkan keuntungan dari tingkat legitimasi 
atau hak istimewa apa pun. Alhasil, HHI perjanjian saat ini yang mengatur 
konflik bersenjata non-internasional tidak memuat bab khusus tentang 
perilaku permusuhan yang mendefinisikan istilah-istilah penting terkait 
pertempuran seperti "warga sipil," "angkatan bersenjata" dan "serangan", 
atau yang mengatur persiapan dan pelaksanaan operasi militer dengan 
detail yang signifikan. Namun demikian, Pasal 3 ketentuan yang sama dan 
Protokol Tambahan II pada dasarnya mencerminkan dasar pemikiran yang 
sama seperti HHI perjanjian yang mengatur perilaku permusuhan dalam 
konflik bersenjata internasional. Dengan demikian, semua ketentuan HHI 
yang mengatur konflik bersenjata non-internasional mengikat semua pihak 
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yang berperang, terlepas dari apakah mereka adalah Negara atau kelompok 
bersenjata non-Negara (kesetaraan pihak yang berperang atau equality 
of belligerents). Selain itu, Protokol Tambahan II pada dasarnya meniru 
ketentuan-ketentuan Protokol Tambahan I yang sesuai ketika secara tegas 
melarang penolakan permintaan ampun300 dan serangan terhadap penduduk 
sipil,301 objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk 
sipil,302 bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya,303 dan 
benda cagar budaya dan tempat ibadah.304 

1. Pelindungan penduduk sipil
Pada intinya, HHI perjanjian yang berlaku dalam konflik bersenjata 
non-internasional dibangun di atas perbedaan pokok yang sama antara 
petarung dan warga sipil sebagaimana HHI yang mengatur konflik 
bersenjata internasional. Dalam HHI yang mengatur konflik bersenjata non-
internasional, kategori pertama terdiri dari "angkatan bersenjata," "angkatan 
bersenjata pemberontak" dan "kelompok-kelompok bersenjata terorganisir 
lainnya" yang melakukan "operasi militer berkelanjutan dan terpadu" di bawah 
"komando yang bertanggung jawab," sedangkan kategori kedua terdiri dari 
"penduduk sipil" dan "warga sipil individual," yang "mendapat pelindungan 
umum dari bahaya yang timbul akibat operasi militer" yang dilakukan oleh 
angkatan atau kelompok bersenjata."305 Dengan demikian, serangan langsung 
terhadap penduduk sipil dan warga sipil individual, bersama dengan aksi 
atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror 
di kalangan penduduk sipil, adalah dilarang.306 Warga sipil berhak atas 
pelindungan ini dalam segala situasi, kecuali dan hanya pada saat mereka 
mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan.307 

Meskipun HHI perjanjian tidak tegas mewajibkan agar mereka yang 
merencanakan dan melaksanakan operasi militer tersebut dalam konflik 
bersenjata non-internasional untuk mengambil tindakan kehatian-hatian 
yang dapat ditempuh dalam serangan dan terhadap dampak serangan, atau 
untuk tidak melakukan serangan yang dapat diperkirakan akan menyebabkan 
kerugian insidental yang berlebihan pada warga sipil dan objek sipil, 
ketentuan yang relevan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional 

300 PT II, Pasal 4(1).
301 PT II, Pasal 13.
302 PT II, Pasal 14.
303 PT II, Pasal 15.
304 PT II, Pasal 16.
305 KJ I-IV, Pasal 3 ketentuan yang sama; PT II, Pasal 1(1) dan 13(1).
306 PT II, Pasal 13(2); HHI Kebiasaan, Aturan 1 dan 2.
307 PT II, Pasal 13(3); HHI Kebiasaan, Aturan 6.
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dianggap juga berlaku sebagai hukum kebiasaan dalam konflik bersenjata 
non-internasional.308

2. Kelompok bersenjata terorganisir
Fakta bahwa tidak ada hak istimewa formal sebagai kombatan dalam situasi 
konflik bersenjata non-internasional tidak berarti bahwa pasukan tempur 
dari pihak yang berperang adalah warga sipil. Diakui secara umum bahwa 
anggota angkatan bersenjata Negara tidak memenuhi syarat sebagai warga 
sipil, dan kata-kata serta logika Pasal 3 ketentuan yang sama dan Protokol 
Tambahan II menunjukkan bahwa hal yang sama juga berlaku pada anggota 
kelompok bersenjata terorganisir. Selain itu, praktik Negara menegaskan 
bahwa anggota kelompok bersenjata terorganisir yang berjuang bagi suatu 
pihak non-Negara dalam suatu konflik kehilangan status sipil mereka dan, 
pada prinsipnya, dapat diserang secara sah dengan cara yang sama seperti 
kombatan dari suatu Negara dalam konflik bersenjata internasional. Oleh 
karena itu, dalam pemaknaan umum, dan untuk tujuan prinsip pembedaan, 
personel tempur pihak non-Negara dalam konflik kadang-kadang juga 
digambarkan sebagai "pejuang" (fighter) atau "kombatan tanpa hak istimewa" 
(unprivileged combatant). 

Kelompok bersenjata terorganisir terdiri dari angkatan bersenjata (yaitu sayap 
militer) dari pihak non-Negara yang terlibat dalam konflik dan tidak boleh 
disamakan dengan pihak itu sendiri (misalnya, insurgensi atau pemberontakan 
secara keseluruhan, termasuk sayap politik atau sayap administratifnya) atau 
dengan segmen pendukung lainnya dari penduduk sipil. Apabila bagian dari 
angkatan bersenjata berbalik melawan pemerintahnya sendiri, keanggotaan 
dalam "angkatan bersenjata pemberontak" tersebut akan (setidaknya pada 
awalnya) bergantung pada kriteria formal yang sama yang menentukan 
keanggotaan dalam angkatan bersenjata pemerintah. Namun, kelompok-
kelompok bersenjata terorganisir lain pada dasarnya terdiri dari orang-
orang yang direkrut dari kalangan penduduk sipil. Dalam banyak konflik 
bersenjata, warga sipil dapat mendukung pihak non-Negara yang berperang 
dengan berbagai macam cara dan bahkan mungkin mengambil bagian 
secara langsung dalam permusuhan secara spontan, sporadis atau tidak 
terorganisir. Namun untuk tujuan prinsip pembedaan, mereka tidak dapat 
dianggap sebagai anggota kelompok bersenjata terorganisir kecuali mereka 
menjalankan fungsi tempur terus menerus bagi pihak yang berperang (yakni 
fungsi terus menerus yang melibatkan partisipasi secara langsung mereka 
dalam permusuhan). Fungsi tempur terus-menerus tidak berarti bahwa 

308 HHI Kebiasaan, Aturan 14-24.
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mereka berhak atas hak istimewa sebagai kombatan, status tawanan perang, 
atau bentuk kekebalan lain dari penuntutan domestik atas aksi perang yang 
sah. Sebaliknya, hal itu membuat perbedaan yang sangat fungsional antara 
anggota pasukan tempur terorganisir dan penduduk sipil. Jadi, apabila dalam 
konflik bersenjata internasional anggota angkatan bersenjata memiliki "hak" 
untuk berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan atas nama pihak 
yang berperang (hak istimewa kombatan), anggota kelompok bersenjata 
terorganisir dalam konflik bersenjata non-internasional memiliki "fungsi" 
untuk melakukannya (fungsi kombat/tempur). Singkatnya, seperti halnya 
dalam konflik bersenjata internasional, hanya anggota pasukan tempur 
sebenarnya yang kehilangan status sipil dan pelindungan atas mereka; 
pendukung, simpatisan dan para pemimpin politik atau agama tetap menjadi 
bagian dari penduduk sipil dan hanya dapat diserang jika dan hanya pada 
waktu mereka berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan.309

" Lihat juga kriteria keanggotaan untuk angkatan bersenjata non-reguler 
dalam konflik bersenjata internasional, pada Bagian I.1.a. di atas.

3. Sasaran militer, objek sipil dan objek yang dilindungi secara 
khusus

Perjanjian HHI yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional 
mendefinisikan sasaran militer dan objek sipil dengan cara yang sama dengan 
Protokol Tambahan I untuk konflik bersenjata internasional.310 Ketentuan-
ketentuan yang relevan yang melarang serangan dan balas dendam terhadap 
objek-objek sipil dalam konflik bersenjata internasional dianggap berlaku 
sebagai hukum kebiasaan dalam konflik bersenjata non-internasional.311 
Selanjutnya, Protokol Tambahan II secara tegas memberikan pelindungan 
khusus kepada objek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup 
penduduk sipil, instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya dan benda 
cagar budaya, serta menggunakan istilah yang sama seperti ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional.312 Secara 
khusus, Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1954 tentang Pelindungan Benda 
Cagar Budaya Ketika Terjadi Konflik Bersenjata memperluas pemberlakuan 
Konvensi pada konflik bersenjata non-internasional.

309 Untuk posisi resmi ICRC tentang masalah ini lihat N. Melzer, Interpretive Guidance, op. 
cit. (catatan kaki 129), Bagian II.

310 Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 2(6) dan 
(7). Lihat Bagian II. 1.

311 HHI Kebiasaan, Aturan 7, 10 dan 148.
312 PT II, Pasal 14-16.
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4. Regulasi senjata dalam konflik bersenjata non-internasional
Pasal 3 ketentuan yang sama dan Protokol Tambahan II tidak memuat 
ketentuan umum yang mengatur penggunaan senjata tertentu dalam 
konflik bersenjata non-internasional. Namun, sebagai "prinsip utama" dari 
hukum kebiasaan internasional, prinsip pembedaan, larangan menyebabkan 
penderitaan yang tidak perlu, dan Klausul Martens mengatur keabsahan 
senjata dalam konflik bersenjata apa pun, termasuk konflik yang bersifat 
non-internasional.313 Seperti yang dikemukakan dengan tepat oleh ICTY, 
"Pertimbangan dasar kemanusiaan dan akal sehat membuatnya tidak masuk 
akal bila penggunaan senjata-senjata yang dilarang oleh Negara-negara 
dalam konflik bersenjata antar mereka lantas diperbolehkan ketika Negara-
negara mencoba memadamkan pemberontakan oleh warga negara mereka 
sendiri di wilayah mereka sendiri. Apa yang tidak manusiawi, dan akibatnya 
dilarang, dalam perang internasional pasti juga tidak manusiawi dan tidak 
dapat diterima dalam perang sipil."314 Alhasil, sejumlah pelarangan atau 
pembatasan senjata tertentu berlaku sebagai hukum kebiasaan dalam konflik 
bersenjata non-internasional, termasuk larangan senjata beracun, biologi dan 
kimia, senjata laser yang menyebabkan kebutaan, peluru mengembang dan 
peluru ledak, dan senjata yang utamanya melukai dengan pecahan yang tidak 
terdeteksi, bersama dengan pembatasan penggunaan senjata pembakar dan 
ranjau, booby-trap dan perangkat lain.315

Berkembangnya pengakuan bahwa pelarangan dan pembatasan kemanusiaan 
terkait senjata tertentu harus berlaku sama di semua konflik bersenjata 
juga tercermin dalam Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata 
Konvensional Tertentu, yang berlaku baik dalam konflik bersenjata 
internasional maupun non-internasional, dan faktanya bahwa pada 2001, 
Pasal 1 Konvensi tersebut diamandemen untuk memperluas pemberlakuan 
Konvensi dan keempat protokolnya pada waktu itu (dan kemudian Protokol 
V) pada konflik bersenjata non-internasional dan kepada pihak non-Negara 
yang terlibat dalam konflik tersebut. Bahkan yang jauh lebih luas adalah ruang 
lingkup keberlakuan Konvensi Senjata Kimia, Konvensi Pelarangan Ranjau 
Darat Anti-Personel dan Konvensi Munisi Curah, yang mana semuanya 
berlaku dalam "keadaan apa pun," tanpa memandang klasifikasi hukumnya.

313 PT II, Pembukaan; HHI Kebiasaan, aturan 70 dan 71.
314 ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit. (catatan kaki 69), paragraf 119.
315 HHI Kebiasaan, Aturan 72-86.
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Untuk pendalaman (Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata non-
internasional)316

 Sandesh Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford 
University Press, Oxford, 2012, hlm. 386-429.

 The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, International 
Institute of Humanitarian Law, San Remo, 2006, hlm. 18-45.

 Jean-Marie Henckaerts, "Study on customary international humanitarian law: 
A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed 
conflict," IRRC, Vol. 87, No. 857, Maret 2005, hlm. 175–212.

 Nils Melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in 
Hostilities under International Humanitarian Law, ICRC, Jenewa, 2009, 85 
halaman.

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 245, Human Rights Committee, Guerrero v. Colombia
 Kasus No. 257, Afghanistan, Goatherd Saved from Attack
 Kasus No. 272, Civil War in Nepal
	 Kasus No. 278, Angola, Famine as a Weapon

316 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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Korban luka dan sakit 
 serta misi medis

Kivu Selatan, Republik Demokratik Kongo, 2013. Evakuasi empat orang dewasa yang sakit 
dan enam anak-anak, tiga dari mereka sangat kekurangan gizi, dari daerah terpencil ke pusat 
kesehatan di Bukavu.
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Struktur
I. Korban luka, sakit, dan kapal karam 
II. Petugas medis dan rohaniwan
III. Unit dan transportasi medis 
IV. Zona rumah sakit, keselamatan dan dinetralisasi
V. Lambang pembeda
VI. Orang hilang dan meninggal
VII. Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata non-

internasional

Rangkuman 

" Korban luka dan sakit, sebisa mungkin dan dengan penundaan 
seminimal mungkin, harus mendapat perawatan dan perhatian 
medis yang dibutuhkan oleh kondisi mereka.

" Korban luka, sakit dan kapal karam, petugas medis dan 
rohaniwan, dan unit dan transportasi medis harus dilindungi dan 
dihormati dalam segala keadaan.

" Petugas medis harus memperlakukan pasien secara imparsial, 
tanpa memandang jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, agama, 
opini politik atau kriteria serupa lainnya.

" Tidak seorang pun yang boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan 
medis yang bertentangan dengan aturan etika medis, atau 
dihukum karena melakukan kegiatan medis yang sesuai dengan 
etika medis, siapa pun penerima manfaatnya. 

" Petugas medis tidak boleh dipaksa memberikan informasi 
apapun yang terbukti berbahaya bagi korban luka dan sakit, atau 
bagi keluarga mereka, kecuali diwajibkan oleh hukum.

" Mereka yang wafat harus diperlakukan dengan hormat dan 
dilindungi dari mutilasi dan penjarahan.

" Setiap kali keadaan memungkinkan, dan terutama setelah 
terjadi baku tembak, masing-masing pihak yang terlibat dalam 
konflik, tanpa penundaan, harus mengambil semua tindakan 
yang memungkinkan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengevakuasi korban luka, sakit, kapal karam serta korban 
meninggal.



KORBAN LUKA DAN SAKIT SERTA MISI MEDIS 145

"	Pihak yang berperang harus mengambil semua langkah yang 
dapat ditempuh untuk menelusuri orang-orang yang dilaporkan 
hilang akibat konflik bersenjata dan memberikan informasi yang 
dimiliki kepada anggota keluarga mereka tentang nasib orang 
tersebut.

Untuk pendalaman317

 Health care in danger: The human cost, film, ICRC, 2013. Tersedia pada: http://
www.youtube.com/watch?v=Cr3eknFzhWs 

 Modul e-learning ICRC, Health care in danger: The legal framework. Tersedia 
pada: http://www.icrcproject.org/elearning/health-care-in-danger2/ 

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 7: Protection of the wounded, sick and 
shipwrecked, hlm. 195–209. 

 Larissa Fast, Aid in Danger: The Perils and Promise of Humanitarianism, University 
of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2014, 336 halaman.

 Alexander Breitegger, "The legal framework applicable to insecurity and violence 
affecting the delivery of health care in armed conflicts and other emergencies," 
IRRC, Vol. 95, No. 889, Musim Semi 2013, hlm. 83–127.

 Fiona Terry, "Violence against health care: Insights from Afghanistan, Somalia, 
and the Democratic Republic of the Congo," IRRC, Vol. 95, No. 889, Musim Semi 
2013, hlm. 23–39.

 Pierre Gentile, "Q&A: Health care in danger," IRRC, Vol. 95, No. 890, Musim 
Panas 2013, hlm. 341–350.

 "Violence against health care: The problem and the law," IRRC, Vol. 95, No. 889, 
Musim Semi 2013.

 "Violence against health care: The way forward," IRRC, Vol. 95, No. 890, Musim 
Panas 2013.

 ICRC, Health Care in Danger: The Responsibilities of Health-Care Personnel 
Working in Armed Conflicts and Other Emergencies, ICRC, Jenewa, 2012, 104 
halaman.

Adalah penderitaan 40.000 tentara yang terluka dan sekarat di medan perang 
Solferino yang menggerakkan Henry Dunant untuk memulai proses yang 

317 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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berujung pada pengadopsian Konvensi Jenewa awal untuk Perbaikan Kondisi 
Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka di Medan Perang pada tahun 1864 
dan palang merah di atas latar belakang putih sebagai lambang pelindung 
pelayanan medis militer.318 Sampai hari ini, salah satu aspek paling tragis dari 
konflik bersenjata adalah besarnya penderitaan, mutilasi dan kematian yang 
disebabkan oleh luka dan penyakit akibat kehancuran perang. Perjanjian HHI 
modern mengakui kematian, luka dan kehancuran sebagai efek samping konflik 
bersenjata yang tak terelakkan, tetapi bertujuan untuk mencegah penderitaan 
manusia yang tidak perlu dan untuk meringankan bilamana penderitaan tersebut 
tidak dapat dicegah. Gagasan yang sama yang mendorong Henry Dunant di 
medan perang Solferino pada tahun 1859 kemudian mengilhami Konvensi 
Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, khususnya aturan-aturan mengenai 
pelindungan orang-orang yang terluka dan sakit serta misi medis. 

I. KORBAN LUKA, SAKIT, DAN KAPAL KARAM

1. Lingkup pelindungan personal
Awalnya, HHI perjanjian yang mengatur konflik bersenjata internasional 
membatasi secara ketat pelindungannya hanya kepada anggota angkatan 
bersenjata yang terluka, sakit dan kapalnya karam. Dengan demikian, Konvensi 
Jenewa dan Den Haag awal melindungi "kombatan"319 atau, dalam hal angkatan 
laut, "pelaut dan tentara,"320 dan versi selanjutnya hanya sedikit memperluas 
cakupan pelindungannya kepada "orang lain yang melekat secara resmi" pada 
armada atau angkatan bersenjata dari pihak yang berperang.321 Setelah Perang 
Dunia II, upaya pertama dilakukan untuk memastikan perawatan medis 
dan pelindungan bagi semua orang yang membutuhkan perawatan medis, 
termasuk bagi mereka yang termasuk penduduk sipil. Meskipun Konvensi 
Jenewa Pertama dan Kedua masih membatasi pelindungannya pada kategori 
orang yang berhak mendapatkan status tawanan perang berdasarkan 
Konvensi Jenewa Ketiga,322 Konvensi Jenewa Keempat berupaya menjamin 
pemberian pelindungan dan perawatan bagi semua orang lain yang terluka, 
sakit atau membutuhkan perhatian medis.323

318 Lihat 150 years of humanitarian action: The battle of Solferino, film, ICRC, 2014. Tersedia 
pada: http://www.youtube.com/watch?v=Rr8pRVduqWQ 

319 Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Angkatan Bersenjata yang Terluka di Darat, 
22 Agustus 1864, Pasal 6(1). 

320 Konvensi Den Haag No. III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 
Agustus 1864 tentang Perang di Laut, 29 Juli 1899, Pasal 8.

321 Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit 
di Darat, 6 Juli 1906 dan 27 Juli 1929, Pasal 1(1); Konvensi Den Haag No. X untuk Adap-
tasi Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang di Laut, 18 Oktober 1907, Pasal 11.

322 KJ I dan II, Pasal 13; KJ III, Pasal 4.
323 KJ IV, Pasal 16-22, 38(2), 55-57, 81(1), 85 dan 91-92.
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Baru dengan pengadopsian Protokol Tambahan I dan II tahun 1977-
lah konsep orang yang "terluka", "sakit", dan "kapalnya karam" akhirnya 
didefinisikan sebagai mencakup semua orang terlepas dari status militer atau 
sipil mereka. Jadi, menurut Protokol Tambahan I:

 "Yang 'terluka' dan 'sakit' artinya orang-orang, baik militer atau 
sipil, yang, karena trauma, penyakit atau gangguan atau disabilitas 
fisik atau mental lainnya, membutuhkan bantuan atau perawatan 
medis, dan yang menahan diri untuk tidak melakukan aksi 
permusuhan apa pun. Istilah-istilah ini juga mencakup kasus 
kesehatan ibu hamil, bayi yang baru lahir dan orang lain yang 
mungkin membutuhkan bantuan atau perawatan kesehatan 
segera, seperti ibu yang lemah atau sedang mengandung, dan yang 
menjauhkan diri dari aksi permusuhan";324

 "Yang kapalnya karam" artinya orang-orang, baik militer maupun 
sipil, yang nyawanya berada dalam bahaya di laut maupun di 
perairan lainnya sebagai akibat kemalangan yang dialami oleh 
mereka atau kapal atau alat angkutan udara yang membawa 
mereka, dan yang tidak melakukan tindakan permusuhan apa 
pun. Orang-orang ini, selama mereka terus menjauhkan diri 
dari aksi permusuhan, akan tetap dianggap sebagai korban kapal 
karam selama penyelamatan mereka sampai mereka memperoleh 
status lain berdasarkan Konvensi dan Protokol ini."325

Protokol Tambahan I juga menetapkan bahwa ketentuan-ketentuannya yang 
bertujuan untuk melindungi orang yang terluka, sakit dan kapalnya karam 
berlaku untuk semua orang yang terkena dampak situasi konflik bersenjata 
internasional, tanpa adanya perbedaan yang merugikan berdasarkan ras, 
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, opini politik atau 
opini lain, asal kewarganegaraan atau sosial, kekayaan, keturunan atau status 
lainnya, atau berdasarkan kriteria serupa lainnya.326 Dewasa ini, menurut 
pandangan ICRC, cakupan pelindungan komprehensif ini dapat dianggap 
sebagai bagian dari HHI kebiasaan yang berlaku pada semua konflik 
bersenjata.327

Definisi perjanjian tentang orang-orang yang terluka, sakit dan kapalnya karam 
hanya mencakup orang-orang yang menahan diri dari tindakan permusuhan, 

324 PT I, Pasal 8(a).
325 PT I, Pasal 8(b).
326 PT I, Pasal 9(1); HHI Kebiasaan, Aturan 109 dan 110.
327 HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 109. 
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namun tidak mensyaratkan kelumpuhan sebenarnya dari orang-orang yang 
dimaksud akibat luka, penyakit atau kapal karam. Bagi personel militer dan 
orang lain yang telah secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan, 
menahan diri dari tindakan permusuhan juga merupakan prasyarat untuk 
diakui sebagai hors de combat.328 Jadi, seseorang yang terluka yang terus atau 
kembali melanjutkan pertempuran melawan musuh bukanlah hors de combat 
dan tidak juga dilindungi sebagai orang yang terluka dalam pemaknaan 
HHI. Sebaliknya, seorang kombatan yang membutuhkan perawatan medis 
yang menahan diri dari melakukan aksi permusuhan mendapatkan manfaat 
pelindungan sebagai orang yang terluka bahkan jika luka-lukanya tidak 
melumpuhkan dia.

Fakta bahwa seseorang berhak mendapat pelindungan khusus sebagai 
seseorang yang terluka, sakit atau kapalnya karam tidak menghalangi orang 
yang sama untuk juga mendapatkan manfaat dari pelindungan berdasarkan 
aturan-aturan HHI lainnya. Jadi, selain perawatan dan pelindungan khusus 
yang diberikan kepada orang-orang yang terluka, sakit dan kapalnya karam 
berdasarkan Konvensi Jenewa Pertama dan Kedua, orang-orang yang berhak 
mendapatkan status tawanan perang yang telah jatuh ke tangan musuh 
akan mendapatkan manfaat dari pelindungan Konvensi Jenewa Ketiga 
hingga pembebasan akhir dan repatriasi mereka.329 Orang lain akan terus 
mendapatkan manfaat dari Konvensi Jenewa Keempat dan jaminan mendasar 
dari Protokol Tambahan I sampai akhir permusuhan atau, sesuai dengan 
kasusnya, sampai pembebasan, repatriasi atau pemulihan kembali.330 

" Mengenai konsep hors de combat, lihat Bab 3.IV. 1.

2. Penghormatan, pelindungan dan perawatan
Korban yang terluka, sakit dan kapalnya karam harus dihormati dan dilindungi 
dalam segala situasi dan di mana pun mereka berada.331 Demikian halnya 
selalu dalam konteks HHI, kata "penghormatan" menunjukkan kewajiban 
untuk menahan diri dari menyerang, melecehkan atau tindakan lain yang 
mungkin menyebabkan bahaya atau luka. Kewajiban ini tidak hanya berlaku 
bagi angkatan bersenjata, tapi juga bagi penduduk sipil, yang terutama tidak 
melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang terluka, sakit 
dan kapalnya karam.332 Kata "melindungi", di sisi lain, selalu menyiratkan 

328 PT I, Pasal 41(2); HHI Kebiasaan, Aturan 47. 
329 KJ I, Pasal 5 dan 14; KJ II, Pasal 16; KJ III, Pasal 5(1).
330 KJ IV, Pasal 6(4); PT I, Pasal 75. 
331 KJ I, Pasal 4 and 12; KJ II, Pasal 5 dan 12(1); KJ IV, Pasal 16(1); PT I, Pasal 10(1).
332 KJ I, Pasal 18(2); PT I, Pasal 17(1); HHI Kebiasaan, Aturan 111.
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adanya kewajiban positif untuk melindungi orang-orang yang dimaksud 
dari bahaya dan secara proaktif melindungi hak-hak mereka. Dalam hal 
orang yang terluka, sakit dan kapalnya karam, kewajiban untuk melindungi 
juga mengharuskan mereka mencari dan mengumpulkan, sedangkan 
penyediaan perawatan medis dianggap sebagai kewajiban tambahan dan 
terpisah secara konseptual yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari 
kategori orang-orang ini.333 Dengan demikian, apabila memungkinkan, dan 
terutama setelah kontak senjata, masing-masing pihak yang terlibat dalam 
konflik harus mencari, mengumpulkan dan mengevakuasi orang-orang yang 
terluka, sakit dan kapalnya karam dari zona permusuhan, atau dari kawasan 
yang dikepung atau dikelilingi, dan melindungi mereka dari perlakuan 
buruk dan penjarahan.334 Jika pihak yang berperang terpaksa meninggalkan 
anggota angkatan bersenjatanya yang terluka atau sakit kepada musuhnya, 
maka pihak tersebut harus, sejauh diperbolehkan berdasarkan pertimbangan 
militer, meninggalkan bersama mereka sebagian dari petugas dan bahan 
medisnya untuk membantu perawatan mereka.335 Dalam keadaan apa pun 
dan pada seluruh waktu, pihak-pihak yang berperang harus memperlakukan 
orang-orang yang terluka, sakit dan kapalnya karam secara manusiawi, dan 
sebisa mungkin, memberi mereka perawatan medis yang diperlukan tanpa 
pembedaan atau prioritas berdasarkan alasan apa pun selain alasan medis.336 

Tugas pihak yang berperang untuk menghormati, melindungi dan merawat 
orang-orang yang terluka, sakit dan kapalnya karam yang berada di bawah 
kuasanya menyiratkan bahwa kesehatan dan integritas fisik serta mental 
mereka tidak boleh terancam oleh tindakan atau kelalaian yang tidak dapat 
dibenarkan.337 Pada tingkat yang paling dasar, ini tentu saja berarti bahwa 
orang-orang yang terluka, sakit dan kapalnya karam tidak boleh dibunuh atau 
dimusnahkan, dikenakan penyiksaan, atau dengan sengaja dibiarkan tanpa 
perawatan medis atau dipaparkan pada penyakit menular atau infeksi.338 
Selanjutnya, orang-orang yang terluka, sakit dan kapalnya karam tidak 
boleh menjalani prosedur medis apa pun yang tidak dijamin oleh keadaan 
kesehatan mereka dan tidak sesuai dengan standar medis yang berlaku secara 
umum, termasuk secara khusus, mutilasi, eksperimen, dan pengangkatan 
jaringan atau organ yang tanpa alasan.339 Untuk menghindari penyelewengan, 

333 Lihat, misalnya, Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the 
Additional Protocols, op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 446-448.

334 KJ I, Pasal 15; KJ II, Pasal 18; HHI Kebiasaan, Aturan 109 dan 111.
335 KJ I, Pasal 12(5).
336 KJ I dan II, Pasal 12(2) dan (3); PT I, Pasal 9(1) dan 10(2); HHI Kebiasaan, Aturan 110. 
337 PT I, Pasal 11(1).
338 KJ I and II, Pasal 12(2); HHI Kebiasaan, Aturan 111.
339 PT I, Pasal 11(1), (2) dan (3).
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masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik harus menyimpan rekam 
medis untuk diperiksa oleh Kuasa Pelindungan atau ICRC, yang harus 
mencantumkan semua prosedur medis yang dilakukan sehubungan dengan 
orang-orang yang dicabut kebebasannya karena alasan yang berkaitan dengan 
konflik. 340 

Untuk pendalaman (Korban luka, sakit dan kapal karam)341

	 Jann K. Kleffner, "Protection of the wounded, sick, and shipwrecked," dalam 
Dieter Fleck, Handbook of International Humanitarian Law, edisi ketiga, Oxford 
University Press, Oxford, 2013, hlm. 321-332.

	 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, ICRC/
Cambridge University Press, 2016, Pasal 12 dan 15.

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 91, British Military Court at Hamburg, The Peleus Trial
	 Kasus No. 147, Israel, Navy Sinks Dinghy off Lebanon

II. PETUGAS MEDIS DAN ROHANIWAN

Yang terluka, sakit dan kapalnya karam tidak dapat dilindungi kecuali petugas 
medis dan rohaniwan yang datang untuk membantu mereka juga mendapatkan 
manfaat pelindungan. Petugas medis dan rohaniwan harus mendapatkan 
akses kepada orang-orang yang terluka dan sakit di medan perang, harus 
dilindungi dari semua aksi permusuhan dan harus diperbolehkan melakukan 
fungsi medis atau keagamaan mereka tanpa hambatan bahkan jika mereka 
jatuh ke tangan musuh.

1.   Definisi
 (a)  Petugas medis
Menurut Protokol Tambahan I, istilah "petugas medis" merujuk pada orang-
orang militer atau sipil yang secara resmi ditugaskan oleh suatu pihak yang 
terlibat dalam konflik untuk salah satu tujuan berikut ini: 

 tujuan medis stricto sensu, yaitu pencarian, pengumpulan, peng-
angkutan/transportasi, diagnosis atau perawatan korban luka, sakit 
dan kapal karam, atau pencegahan penyakit;

340 PT I, Pasal 11(6).
341 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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 administrasi unit medis, atau operasi atau administrasi transportasi 
medis. 

Penugasan semacam itu bisa bersifat permanen atau sementara, tetapi harus 
selalu secara eksklusif, yang artinya bahwa pihak yang berperang tidak 
boleh menugaskan personel tersebut untuk tugas-tugas selain fungsi medis 
mereka.342 

(b)  Kategori petugas medis
HHI membagi petugas medis menjadi tiga kategori dasar. 

 Petugas medis pihak yang terlibat dalam konflik: Kategori pertama 
ini meliputi petugas medis permanen dan sementara dari angkatan 
bersenjata, angkatan laut dan armada niaga, tetapi juga petugas 
medis dan awak kapal rumah sakit. Kategori ini juga mencakup 
petugas medis sipil, dan mereka yang ditugaskan ke organisasi 
pertahanan sipil.343

 Petugas medis Perhimpunan Nasional atau perhimpunan bantuan 
sukarela lain: Kategori kedua mencakup personel Perhimpunan 
Nasional atau perhimpunan bantuan sukarela nasional lain yang 
diakui sebagaimana mestinya dan diberi kewenangan oleh pihak yang 
berperang. Agar dipandang "nasional", perhimpunan semacam itu 
harus didirikan di wilayah pihak yang berperang yang ber sangkutan; 
Agar "diakui", mereka secara umum harus dibentuk sesuai dengan 
hukum dan peraturan nasional; dan mereka dapat dipandang "diberi 
kewenangan" oleh pihak yang berperang pada saat mereka secara resmi 
diperbolehkan untuk mengirimkan petugas medis atas nama mereka 
dan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan militernya.344 

 Petugas medis yang diperbantukan oleh Negara netral atau organisasi 
kemanusiaan: Kategori ketiga terdiri atas petugas medis dari unit 
atau transportasi medis yang disiagakan bagi suatu pihak yang 
terlibat dalam konflik untuk tujuan kemanusiaan: (i) oleh Negara 
netral atau Negara lain yang tidak ikut berperang, (ii) oleh suatu 
perhimpunan bantuan yang diakui dan diberi kewenangan dari 
Negara seperti itu; atau (iii) oleh suatu organisasi kemanusiaan 
internasional.345

342 PT I, Pasal 8(c) dan (k); Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on 
the Additional Protocols, op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 353.

343 KJ I, Pasal 24 dan 25; KJ II, Pasal 36 dan 37; PT I, Pasal 8(c)(i) dan 61(a)(vi).
344 KJ I, Pasal 26; PT I, Pasal 8(c)(ii); Y. Sandoz, C Swinarski, B. Zimmermann (eds), 

Commentary on the Additional Protocols, op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 358. 
345 KJ I, Pasal 27; PT I, Pasal 8(c)(iii) dan 9(2).
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(c)  Penugasan resmi versus aksi amal spontan
Hanya orang-orang yang telah ditugaskan secara resmi untuk melaksanakan 
tugas-tugas medis oleh pihak yang berperang yang memenuhi syarat sebagai 
petugas medis dalam pengertian teknis. Orang lain yang melakukan fungsi 
medis secara umum dilindungi sebagai warga sipil, namun tidak berhak 
menggunakan lambang pembeda dan tidak mendapat hak khusus dan hak 
istimewa sebagai petugas medis di medan perang atau pada saat mereka 
jatuh ke tangan musuh. Tentu saja ini tidak berarti bahwa HHI modern 
menghambat aksi amal dan kemanusiaan spontan yang menginspirasi 
Henry Dunant di medan perang Solferino. HHI bahkan secara tegas 
memperbolehkan penduduk sipil dan perhimpunan bantuan untuk 
mengumpulkan dan merawat orang-orang yang terluka, sakit dan kapalnya 
karam atas inisiatif mereka sendiri dan, apabila mereka melakukannya untuk 
merespon permintaan dari pihak yang berperang, mereka mendapatkan 
hak atas pelindungan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam 
konflik.346 Namun tanpa penugasan dan pengawasan resmi, mereka tidak 
dapat dianggap sebagai petugas medis dalam pemaknaan HHI.

(d)  Rohaniwan
Berdasarkan Protokol Tambahan I, istilah "rohaniwan" (religious personnel) 
merujuk pada orang-orang militer atau sipil, seperti pemuka agama, yang 
terlibat semata-mata dalam kegiatan pelayanan mereka dan yang secara 
permanen atau sementara melekat pada angkatan bersenjata, organisasi 
pertahanan sipil, unit atau transportasi medis dari suatu pihak yang terlibat 
dalam konflik, atau ke unit atau transportasi medis yang diperbantukan pada 
suatu pihak yang terlibat dalam konflik oleh Negara netral atau organisasi 
kemanusiaan.347 Jadi, agar memenuhi syarat sebagai rohaniwan dalam 
pemaknaan HHI, orang-orang yang bersangkutan harus secara eksklusif 
mendedikasikan pelayanan mereka dan tidak boleh menjalankan fungsi 
lain, terlepas dari apa pun agama mereka. Mereka tidak harus tergabung 
dalam angkatan bersenjata dan karena itu dapat mempertahankan status 
sipil mereka, namun harus selalu melekat pada militer, pertahanan sipil atau 
pelayanan medis yang diakui dan diberi kewenangan secara resmi oleh pihak 
yang berperang.

346 KJ I, Pasal 18; KJ II, Pasal 21; PT I, Pasal 17; HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 
109.

347 PT I, Pasal 8(d).
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2. Pelindungan
(a)  Kewajiban untuk menghormati dan melindungi

Personel yang ditugaskan semata-mata untuk tugas medis dan keagamaan 
harus dihormati dan dilindungi dalam keadaan apa pun.348 Artinya, petugas 
medis dan rohaniwan tidak boleh diserang secara langsung, diancam atau 
dihalangi dalam aktivitas mereka, tetapi juga bahwa mereka dan peran 
khusus mereka harus dilindungi dan didukung secara aktif oleh pihak 
yang berperang. Kewajiban untuk menghormati dan melindungi petugas 
medis dan rohaniwan bukan hak istimewa perorangan melainkan turunan 
dari pelindungan yang diberikan kepada mereka yang terluka, sakit dan 
kapalnya karam. Oleh karena itu, petugas medis dan rohaniwan kehilangan 
pelindungan khusus mereka sesuai dengan prinsip yang sama dengan unit 
medis, yaitu apabila, mereka melakukan, di luar fungsi kemanusiaan mereka, 
aksi yang merugikan bagi musuh.349

" Mengenai hilangnya pelindungan karena aksi yang merugikan bagi 
musuh, lihat Bagian III.1.c. di bawah ini. 

(b)  Status setelah ditangkap
Petugas medis dan rohaniwan yang jatuh ke tangan pihak musuh tidak 
dianggap sebagai tawanan perang terlepas dari apakah mereka warga sipil 
atau anggota angkatan bersenjata.350 Petugas medis dan rohaniwan dengan 
kewarganegaraan musuh dapat dipertahankan sejauh diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan medis dan spiritual dari tawanan perang, namun harus 
dibebaskan segera setelah pelayanan mereka tidak lagi diperlukan untuk 
tujuan itu.351 Selama mereka ditahan, petugas semacam itu minimal memiliki 
hak atas dan pelindungan yang sama seperti tawanan perang. Petugas yang 
diperbantukan oleh Negara netral atau organisasi internasional tidak boleh 
ditahan dan harus dilepaskan segera setelah rute pemulangan mereka dibuka 
dan pertimbangan militer mengizinkan.352

 
(c)  Kewajiban untuk memberikan pertolongan dan bantuan 

Untuk memenuhi misi kemanusiaan penting mereka, petugas medis dan 
rohaniwan membutuhkan lebih dari sekadar penghormatan dan pelindungan 

348 KJ I, Pasal 24 dan 25; KJ II, Pasal 36 dan 37; PT I, Pasal 15(1); HHI Kebiasaan, Aturan 25 
dan 27.

349 KJ I, Pasal 21; PT I, Pasal 13; HHI Kebiasaan, Aturan 25 dan 27.
350 KJ I, Pasal 28(2). Ini berlaku untuk orang-orang yang dicakup oleh KJ I, Pasal 24 dan 26. Lihat 

juga Bab 5.I.2.
351 KJ I, Pasal 28(1) dan (3) dan 30(1); KJ II, Pasal 37.
352 KJ I, Pasal 32; KJ II, Pasal 33(1); PT I, Pasal 9(2). 
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khusus; mereka juga harus diberi semua dukungan dan bantuan yang 
mungkin mereka butuhkan dalam situasi yang dihadapi. Ini sangat penting 
dalam kasus petugas medis sipil, yang tidak secara otomatis mendapatkan 
manfaat dari dukungan operasional dan logistik angkatan bersenjata, 
terutama di daerah di mana pelayanan medis sipil yang ada sudah terganggu 
akibat aktivitas tempur. Protokol Tambahan I dengan demikian secara tegas 
mewajibkan pihak yang berperang, jika diperlukan, untuk memberikan 
"semua pertolongan yang ada" kepada petugas medis sipil yang bekerja 
di area seperti itu.353 Jelas bahwa, di zona tempur, kewajiban ini harus 
dibatasi pada apa yang secara masuk akal dapat diharapkan dari pihak yang 
berperang dengan mempertimbangkan keadaan yang terjadi di medan 
perang. Sebaliknya, di wilayah pendudukan, di mana kuasa pendudukan 
sudah memiliki kendali efektif, petugas medis sipil harus diberi "segala 
bantuan" untuk memungkinkan mereka menjalankan fungsi kemanusiaan 
sebaik yang mereka bisa.354 Dalam keadaan apa pun, tergantung pada 
langkah pengawasan dan keselamatan yang dianggap relevan oleh pihak yang 
terlibat dalam konflik, HHI mewajibkan petugas medis sipil diberi akses ke 
tempat di mana pelayanan mereka sangat penting.355 Mengingat pentingnya 
perawatan medis, jelas bahwa setiap langkah pengawasan atau keamanan 
yang membatasi akses petugas medis sipil kepada orang yang terluka, sakit 
dan kapalnya karam harus dipertimbangkan dengan cermat dan, bilamana 
mungkin, disertai dengan langkah-langkah yang mengurangi konsekuensi 
kemanusiaan dari pembatasan semacam itu. Misalnya, dalam suatu keadaan 
darurat medis, pihak yang berperang mungkin harus menunda interogasi 
orang yang terluka atau sakit guna memungkinkan evakuasi atau perawatan 
sesuai kondisi kesehatannya.

(d)  pelindungan etika medis. 
Dalam situasi konflik bersenjata, pihak yang berperang dapat tergoda untuk 
mempengaruhi dan mengeksploitasi pekerjaan petugas medis untuk tujuan 
politik, militer atau lainnya di luar misi kemanusiaan. Oleh karena itu, 
Protokol Tambahan I menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh 
dicegah untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh aturan etika medis 
atau dihukum karena telah melakukannya. Demikian juga, orang-orang yang 
terlibat dalam kegiatan medis tidak boleh dipaksa untuk melanggar aturan 
etika medis, misalnya dengan memberikan prioritas pengobatan kepada 
seseorang kecuali karena alasan medis, atau dengan melakukan tugas lain 

353 PT I, Pasal 15(2).
354 PT I, Pasal 15(3).
355 PT I, Pasal 15(4).
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yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaannya.356 Protokol Tambahan I juga 
melindungi konfidensialitas informasi medis. Oleh karenanya, orang-orang 
yang terlibat dalam kegiatan medis tidak boleh dipaksa untuk memberikan 
informasi mengenai orang yang terluka dan sakit yang berada di bawah 
perawatan mereka, jika menurut pendapat mereka, informasi tersebut terbukti 
berbahaya bagi pasien yang bersangkutan atau keluarganya. Namun perlu 
dicatat bahwa larangan ini tetap tunduk pada kewajiban yang diembankan 
kepada petugas medis terhadap pihak yang berperang mereka sendiri 
berdasarkan hukum nasional, dan terhadap peraturan untuk pemberitahuan 
wajib tentang penyakit menular.357 

Untuk pendalaman (Petugas medis dan rohaniwan)358

	 Health-care workers must not be attacked, film, ICRC, 2011. Tersedia pada: http://
www.youtube.com/watch?v=_Gh60NQT3qo

	 ICRC, Health Care in Danger: The Responsibilities of Health-Care Personnel 
Working in Armed Conflicts and Other Emergencies, ICRC, Jenewa, 2012, 104 
halaman.

	 Ryan Goodman dan Mindy Jane Roseman (ed), Interrogations, Forced Feedings, and 
the Role of Health Professionals: New Perspectives on International Human Rights, 
Humanitarian Law and Ethics, Harvard University Press, 2009, 228 halaman.

	 Laurent Gisel, "Can the incidental killing of military doctors never be excessive?," 
IRRC, Vol. 95, No. 889, Musim Semi 2013, hlm. 215–230.

	 Vivienne Nathanson, "Medical ethics in peacetime and wartime: The case for a 
better understanding," IRRC, Vol. 95, No. 889, Musim Semi 2013, hlm. 189–213.

 Jean Pictet, "The medical profession and international humanitarian law," IRRC, 
Vol. 25, No. 247, JulI 1985, hlm. 191–209.

	 Christian Enemark, "Triage, treatment and torture: Ethical challenges for US 
military medicine in Iraq," Journal of Military Ethics, Vol. 7, Issue 3, 2008, hlm. 
186–201.

	 Conditions for Recognition of National Societies, ICRC, 2005. Tersedia pada: http://
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/6erk5h.htm 

 World Medical Association, Regulations in Times of Armed Conflict and Other 
Situations of Violence. Tersedia pada: https://www.wma.net/policies-post/wma-
regulations-in-times-of-armed-conflict-and-other-situations-of-violence/ 

356 PT I, Pasal 15(3) dan 16(1) dan (2); HHI Kebiasaan, Aturan 26.
357 PT I, Pasal 16(3).
358 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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III. UNIT DAN TRANSPORTASI MEDIS 

1. Pelindungan unit medis
(a)  definisi "unit medis"

Dalam rangka melindungi misi medis untuk kepentingan orang-orang yang 
terluka, sakit dan kapalnya karam, HHI tidak hanya melindungi petugas medis 
dan rohaniwan, tetapi juga fasilitas, transportasi, peralatan dan perlengkapan 
medis yang digunakan untuk keperluan medis. Awalnya, unit medis hanya 
dilindungi jika dikaitkan dengan pelayanan medis angkatan bersenjata, atau 
jika sudah memenuhi syarat sebagai rumah sakit sipil.359 Protokol Tambahan I 
kemudian memperluas istilah "unit medis" untuk mencakup semua bangunan 
dan unit lainnya, baik militer maupun sipil, tetap atau keliling/bergerak, 
permanen atau sementara, yang memenuhi dua kriteria:

 mereka harus terorganisir untuk tujuan medis, yaitu mencari, 
koleksi, transportasi, diagnosis atau pengobatan korban yang 
terluka, sakit dan kapalnya karam, atau untuk pencegahan penyakit;

 mereka harus secara eksklusif ditugaskan untuk tujuan semacam 
itu oleh pihak yang terlibat dalam konflik. 

Definisi ini mencakup, misalnya, rumah sakit dan unit sejenis lainnya, pusat 
transfusi darah, pusat dan institut pengobatan preventif, depot medis serta 
toko medis dan farmasi dari unit semacam itu.360

(b)  Lingkup pelindungan
Unit medis militer, dan unit medis sipil yang diakui dan diberi kewenangan oleh 
salah satu pihak yang berperang, harus dihormati dan dilindungi setiap saat. 
Mereka tidak boleh diserang secara langsung atau digunakan untuk melindungi 
sasaran militer dari serangan. Untuk menghindari kerugian yang insidental 
terhadap unit medis, pihak yang berperang harus berusaha menempatkan 
unit tersebut pada jarak yang aman dari sasaran militer, dan untuk saling 
memberitahukan lokasi mereka. Akan tetapi kegagalan melakukannya, tidak 

359 KJ I, Pasal 19(1); KJ IV, Pasal 18(1).
360 PT I, Pasal 8(e) dan (k).

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 186, Iraq, Medical Ethics in Detention
	 Kasus No. 187, Iraq, Care for Wounded Enemies
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membebaskan pihak musuh dari kewajiban untuk menghormati dan melindungi 
unit medis.361 Jika unit medis militer jatuh ke tangan musuh, petugas mereka harus 
diperbolehkan untuk menjalankan kewajiban mereka sampai pihak penakluk itu 
sendiri memastikan perawatan yang diperlukan atas orang-orang yang terluka 
dan sakit yang berada di bangunan dan unit tersebut.362 Selain itu, tempat, material 
dan toko mereka tidak boleh dialihkan dari tujuan mereka selama tempat-tempat 
tersebut dibutuhkan untuk merawat orang yang terluka dan sakit terlepas dari ke 
mana mereka berasosiasi.363 Apabila unit medis sipil jatuh ke tangan musuh, yang 
mana umum terjadi dalam kasus pendudukan perang, kuasa pendudukan tidak 
boleh meminta sumber daya mereka selama mereka dibutuhkan bagi penduduk 
sipil dan bagi orang-orang yang terluka dan sakit yang sedang menjalani 
perawatan.364 Bahkan jika bukan seperti ini keadaannya, permintaan semacam 
itu hanya diperbolehkan sejauh dan hanya pada waktu yang diperlukan untuk 
perawatan medis segera terhadap anggota angkatan bersenjata yang terluka dan 
sakit, termasuk tawanan perang.365 Apapun yang terjadi, kuasa pendudukan tetap 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan medis penduduk sipil 
terus terpenuhi.366 

361 KJ I, Pasal 19; KJ IV, Pasal 18; PT I, Pasal 12; HHI Kebiasaan, Aturan 28.
362 KJ I, Pasal 19(1), 33(2) dan 35(2).
363 KJ I, Pasal 33(2).
364 PT I, Pasal 14(2).
365 PT I, Pasal 14(3).
366 PT I, Pasal 14(1).

Puttumatalan, Sri Lanka, 2009. Tim ICRC mengevakuasi warga sipil yang terluka dengan feri ke 
Trincomalee.
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(c)  Hilangnya pelindungan karena tindakan merugikan terhadap 
musuh

Pelindungan khusus terhadap unit medis berakhir ketika unit-unit tersebut 
dipergunakan di luar fungsi kemanusiaannya untuk melakukan tindakan yang 
merugikan bagi musuh.367 HHI perjanjian tidak mendefinisikan "tindakan 
yang merugikan bagi musuh," namun jelas bahwa tindakan semacam itu tidak 
harus melibatkan aksi tempur berupa serangan (ofensif). Menurut Penjelasan 
tentang Konvensi Jenewa, menyembunyikan kombatan yang sehat, senjata 
atau munisi, dengan sengaja menghalangi aksi militer, atau berfungsi sebagai 
pos pengamatan militer adalah sebab yang cukup untuk menghilangkan 
pelindungan khusus.368 Di sisi lain, HHI perjanjian juga menyediakan daftar 
contoh tindakan atau keadaan, yang tidak terbatas pada apa yang tercantum 
(non-exhaustive), yang mungkin dianggap sebagai tindakan yang merugikan 
bagi musuh, yaitu:

 bahwa petugas di unit tersebut dipersenjatai dengan senjata individu 
ringan, dan mereka menggunakan senjata tersebut untuk membela 
diri mereka sendiri atau untuk membela orang-orang yang terluka 
dan sakit yang menjadi tanggung jawab mereka;

 bahwa unit dijaga dengan piket, oleh penjaga atau oleh pendamping; 
 bahwa senjata dan amunisi kecil yang diambil dari korban luka dan 

sakit, dan belum diserahkan ke dinas yang sesuai, ditemukan di 
dalam unit;

 bahwa anggota angkatan bersenjata atau kombatan lainnya berada 
di dalam unit karena alasan medis;

 bahwa personel dan material dari layanan hewan ditemukan di 
unit, tanpa menjadi bagian integral dari unit tersebut;

 bahwa kegiatan kemanusiaan dari unit medis militer atau petugas 
mereka meluas ke perawatan warga sipil yang terluka atau sakit.369

Ketentuan ini tidak mencegah pihak yang berperang dalam memberlakukan 
langkah-langkah keamanan yang lebih ketat terhadap unit dan petugas 
medis sipil yang beroperasi di wilayah yang berada di bawah kendali mereka. 
Misalnya, kuasa pendudukan dapat secara sah melarang perbuatan membawa 
senjata individual di seluruh wilayah pendudukan. Unit dan petugas medis 
sipil yang ternyata bekerja dengan cara melanggar larangan tersebut dapat 
diberi peringatan dan, jika perlu, dicabut pelindungan khusus mereka oleh 
kuasa pendudukan.

367 KJ I, Pasal 21; KJ IV, Pasal 19(1); PT I, Pasal 13(1); HHI Kebiasaan, Aturan 28. 
368 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op. cit. (catatan kaki 

63), Pasal 21.
369 KJ I, Pasal 22; KJ IV, Pasal 19(2); PT I, Pasal 13(2).
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Akan tetapi, bagi unit medis, hilangnya pelindungan khusus tidak selalu berarti 
hilangnya pelindungan dari serangan langsung. Jika unit medis digunakan 
untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh, seperti mengumpulkan 
dan mengomunikasikan data intelijen yang tidak terkait dengan operasi 
tempur, mereka mungkin kehilangan pelindungan khusus mereka sebagai 
unit medis, namun status mereka sebagai objek sipil tetap dipertahankan. 
Meskipun unit medis tersebut tidak lagi berhak atas dukungan khusus atau 
dilindungi dari gangguan dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka tetap 
dilindungi dari serangan langsung kecuali penggunaan mereka juga sudah 
mengubahnya menjadi sasaran militer atau, dalam kasus petugas, kecuali 
dan hanya pada waktu perilaku petugas tersebut memenuhi partisipasi secara 
langsung dalam permusuhan.370 Apakah seperti inilah yang terjadi, harus 
ditentukan secara terpisah untuk setiap situasi. Dalam keadaan tertentu, 
menyalahgunakan pelindungan yang diberikan kepada unit medis untuk 
terlibat dalam permusuhan dapat juga menjadi suatu perbuatan curang dan 
karena itu, merupakan kejahatan perang.371 Apa pun yang terjadi, pelindungan 
khusus bagi unit medis, baik sipil ataupun militer, tidak berakhir kecuali 
peringatan telah diberikan dan, manakala memungkinkan, batas waktu yang 
wajar telah ditetapkan dan diabaikan.372

2. Pelindungan transportasi medis
Dalam praktiknya, pelindungan bagi orang yang terluka, sakit dan kapalnya 
karam sering kali tergantung pada penghormatan dan pelindungan yang 
diberikan kepada sarana transportasi yang digunakan untuk menyelamatkan 
mereka, mengevakuasi mereka dari zona bahaya dan membawa mereka ke 
rumah sakit atau fasilitas medis lainnya di mana mereka bisa mendapatkan 
bantuan dan perawatan medis yang diperlukan. HHI memuat banyak 
ketentuan rinci yang mengatur status, hak, kewajiban dan pelindungan 
berbagai sarana transportasi medis dalam berbagai keadaan. 

(a)  Definisi "transportasi medis" 
Istilah "transportasi medis" mengacu pada semua alat transportasi, baik militer 
maupun sipil, yang ditugaskan secara khusus untuk transportasi korban luka, 
sakit dan kapal karam, petugas medis dan rohaniwan, dan peralatan atau 
perlengkapan medis yang dilindungi oleh HHI.373 Penugasan semacam itu 
bisa bersifat permanen atau sementara, dan dapat meliputi alat transportasi 

370 Mengenai definisi sasaran militer dan partisipasi secara langsung dalam permusuhan, 
lihat Bab 3, Bagian II.1.a dan I.4.

371 Mengenai definisi perbuatan curang, lihat Bab 3.IV.3.
372 KJ I, Pasal 21; KJ IV, Pasal 19(1); PT I, Pasal 13(1).
373 PT I, Pasal 8(f)-(g).
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darat, air atau udara, seperti ambulans, kapal rumah sakit dan pesawat medis, 
selama mereka diberikan kewenangan oleh pihak yang berperang.374 

(b)  Lingkup pelindungan
Pada prinsipnya, kecuali diatur sebaliknya, semua transportasi medis mendapatkan 
keuntungan dari pelindungan yang sama seperti unit medis bergerak.375 Dengan 
demikian, semua transportasi medis yang ditugaskan semata-mata untuk 
transportasi medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.376 Ini 
artinya bahwa transportasi medis dapat secara sah digeledah oleh pihak yang 
berperang, tetapi tidak boleh diserang secara langsung atau dihambat secara 
sewenang-wenang dalam pekerjaan kemanusiaan mereka. Ini juga berarti bahwa, 
dalam keadaan darurat medis dan dengan jangkauan seluas-luasnya, evakuasi 
dan pengobatan medis harus menjadi prioritas di atas kepentingan keamanan 
yang sah seperti penggeledahan dan interogasi. Seperti halnya dengan petugas 
medis dan unit medis, transportasi medis kehilangan pelindungan khusus 
mereka hanya apabila, di luar fungsi kemanusiaannya, mereka sedang digunakan 
untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh. Jadi, misalnya, ambulans 
yang digunakan untuk kepentingan pengerahan kombatan, senjata dan amunisi, 
atau untuk mengumpulkan dan mengkomunikasikan data intelijen militer, 
sudah pasti akan kehilangan pelindungan khusus berdasarkan HHI dan bahkan 
mungkin menjadi sasaran militer yang sah untuk diserang. Di sisi lain, ambulans 
tidak dapat dicabut pelindungan khususnya hanya karena petugasnya membawa 
senjata ringan untuk tujuan membela diri atau membela pasien yang diangkut, 
atau karena ditemukan membawa senjata kecil dan amunisi yang diambil 
dari penumpang yang terluka dan sakit. Di sini juga, hilangnya pelindungan 
khusus yang diberikan kepada transportasi medis tidak selalu berarti hilangnya 
pelindungan terhadap serangan langsung. Sebagai contoh, menggunakan 
ambulans dengan sengaja untuk menghambat tindakan pengendalian massa 
yang dilakukan oleh tentara pendudukan terhadap warga sipil yang melakukan 
kerusuhan dapat berujung pada hilangnya pelindungan khusus yang diberikan 
kepada transportasi medis, tapi tidak cukup untuk mengubah ambulans tersebut 
menjadi sasaran militer. Alhasil, ambulans tersebut dapat secara sah disita atau 
diintervensi, tapi tetap merupakan objek sipil yang dilindungi dari serangan 
langsung.

(c)  Kapal rumah sakit dan kapal penyelamat pantai
Kapal rumah sakit adalah kapal yang dibangun atau dilengkapi secara 
khusus dan semata-mata dengan maksud untuk membantu, merawat dan 

374 PT I, Pasal 8(g)-(j).
375 KJ I, Pasal 35; PT I, Pasal 21 dan 23.
376 KJ I, Pasal 35; KJ IV, Pasal 21; PT I, Pasal 21 dan 23; HHI Kebiasaan, Aturan 29.
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mengangkut korban luka, sakit dan kapal karam. Kapal tersebut bisa kapal 
militer atau sipil, dan boleh membawa pasien militer atau sipil, tetapi harus 
merupakan milik dari, ditugaskan oleh, atau akan diperbantukan kepada 
pihak yang berperang.377 Kapal rumah sakit yang sudah diberitahukan secara 
patut dan diberi tanda pembeda sebagaimana mestinya dapat diperiksa dan 
digeledah oleh pihak yang berperang, tetapi harus dihormati dan dilindungi 
setiap saat. Secara khusus, tidak seperti unit medis dan sarana transportasi 
medis lainnya, kapal rumah sakit tidak boleh ditangkap atau diambil alih 
oleh musuh.378 Meskipun kapal perang dapat menuntut agar kapal rumah 
sakit menyerahkan personel militer yang terluka, sakit, dan yang kapalnya 
karam, pasien sipil tidak boleh diserahkan kecuali ke Negara asal mereka.379 
Kapal rumah sakit harus membantu korban luka, sakit dan kapal karam tanpa 
membeda-bedakan berdasarkan kewarganegaraan atau kesetiaan mereka. 
Kapal semacam itu juga tidak boleh menghambat pergerakan pihak yang 
berperang dan tidak boleh digunakan untuk tujuan militer.380 Ketika kapal 
rumah sakit digunakan, di luar tugas kemanusiaan mereka, untuk melakukan 
tindakan yang merugikan bagi musuh, mereka kehilangan pelindungan 
khusus mereka setelah peringatan – serta, apabila situasi memungkinkan, 
pemberian batas waktu tertentu – telah diabaikan.381 

Pada prinsipnya, kapal penyelamat pantai yang dioperasikan oleh pihak 
yang berperang atau oleh badan penyelamatan yang diakui secara resmi 
mendapat pelindungan yang sama seperti kapal rumah sakit. Mengingat 
bahwa pemberitahuan sistematis dan identifikasi yang handal atas kapal kecil 
dan gerak cepat seperti itu tidak selalu dimungkinkan dalam praktiknya, 
hak mereka atas pelindungan tidak tergantung pada pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada musuh. Namun, di saat yang sama, hak mereka atas 
pelindungan juga tidak mutlak tetapi hanya berlaku "sejauh persyaratan 
operasional memungkinkan."382 

(d)  Pesawat medis
Rezim khusus lain yang patut dicatat dalam HHI berlaku untuk pesawat 
medis. Perjanjian HHI mendefinisikan pesawat medis sebagai pesawat militer 
atau sipil yang semata-mata ditugaskan untuk transportasi medis di bawah 
otoritas pihak yang berperang, baik permanen atau sementara. Pesawat medis 

377 KJ II, Pasal 22(1) dan 25; PT I, Pasal 22(2).
378 KJ II, Pasal 22, 24 dan 25; 
379 KJ II, Pasal 14; PT I, Pasal 22(1).
380 KJ II, Pasal 30 (1)—(3).
381 KJ II, Pasal 34.
382 KJ II, Pasal 27; PT I, Pasal 22(3).
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harus ditandai dengan lambang pembeda di permukaan bawah, atas dan 
sisinya. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, pesawat medis harus dihormati 
dan tidak boleh diserang selama mereka terbang pada ketinggian, waktu dan 
rute khusus yang sudah disepakati antara pihak yang berperang.383 Protokol 
Tambahan I mengembangkan lebih lanjut posisi ini dan menetapkan bahwa 
pesawat medis yang diakui seperti itu, tapi yang beroperasi tanpa adanya atau 
menyimpang dari kesepakatan antara pihak-pihak yang berperang, harus 
tetap dihormati atau, dalam kasus penerbangan yang tidak sah di atas kawasan 
yang dikendalikan musuh, harus diberikan waktu yang cukup untuk patuh 
sebelum mereka bisa diserang. Secara khusus, pihak yang berperang dapat 
memerintahkan pesawat medis untuk mendarat atau turun di atas air guna 
pemeriksaan langsung. Pesawat yang diperiksa serta penumpangnya harus 
diotorisasi untuk melanjutkan penerbangan mereka tanpa penundaan, jika 
pemeriksaan menunjukkan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai pesawat 
medis dan belum digunakan secara menyimpang dari fungsi medis semata 
berdasarkan HHI atau menyimpang dari kewajiban mereka berdasarkan 
perjanjian yang berlaku antara pihak-pihak yang berperang. Jika hasil 
pemeriksaan membuktikan sebaliknya, maka pesawat yang bersangkutan 
dapat disita dan penumpangnya ditahan atau diperlakukan sesuai dengan 
status mereka menurut HHI.384 

383 KJ I, Pasal 36-37; KJ II, Pasal 39-40; KJ IV, Pasal 22.
384 T I, Pasal 24-30.

Rumah sakit lapangan 50 km sebelah barat Sirte, Libya, 2011. Pasien yang terluka diangkat ke 
helikopter untuk dibawa ke rumah sakit di Tripoli.

IC
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Untuk pendalaman (Unit dan transportasi medis)385

	 Health Care in Danger: Libya, film, ICRC, 2011. Tersedia pada: http://www.
youtube.com/watch?v=nh4z8o6xUN0 

	 Antonio Cassese, "Under what conditions may belligerents be acquitted of the 
crime of attacking an ambulance?," Journal of International Criminal Justice, Vol. 
6, No. 2, 2008, hlm. 385–397.

	 Jann Kleffner, "Protection of the wounded, sick and shipwrecked," dalam Dieter 
Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, edisi ketiga, 
Oxford University Press, Oxford, 2013, hlm. 334–338.

 Ambulance and Pre-Hospital Services in Risk Situations, Norwegian Red Cross, 
Mexican Red Cross dan ICRC, 2013.

How Does Law Protect in War? 
 Kasus No. 146, Lebanon, Helicopter Attack on Ambulances

IV. ZONA RUMAH SAKIT, KESELAMATAN DAN 
DINETRALISASI

HHI yang mengatur konflik bersenjata internasional menetapkan pembentukan 
zona khusus dan kawasan untuk pelindungan korban luka, sakit dan kelompok-
kelompok rentan lainnya akibat dampak perang, yang mana pembentukan 
tersebut selalu dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perang. 
Pada dasarnya, ada dua jenis zona atau kawasan: zona rumah sakit dan zona 
keselamatan, yang mana harus berada pada jarak yang aman dari permusuhan, 
dan zona yang dinetralisasi, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan dan 
tempat perlindungan di kawasan pertempuran itu sendiri. Meskipun perbedaan 
ini bisa bermanfaat secara konsepnya, perbedaan tersebut tidak mencegah pihak 
yang berperang untuk menyepakati tentang tempat gabungan, tempat yang 
dimodifikasi atau tempat alternatif perlindungan yang akan lebih baik dalam 
memenuhi persyaratan konteks atau situasi tertentu. Para pihak yang berperang 
juga dapat menyepakati pembentukan zona demiliterisasi atau menyatakan 
tempat-tempat hunian tertentu sebagai kawasan tanpa pertahanan. Dalam 
kedua kasus ini, fokusnya bukan pada orang yang terluka dan sakit, tapi pada 
pelindungan penduduk sipil secara umum. Kawasan tanpa pertahanan dan zona 
demiliterisasi dibahas pada Bab 3.II.3. 

385 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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1. Zona dan kawasan rumah sakit serta keselamatan
Zona dan kawasan rumah sakit diatur secara khusus dengan tujuan 
melindungi korban luka dan sakit dari dampak perang. Yang juga dilindungi 
adalah personel yang dipercayakan untuk pengorganisasian dan administrasi 
zona dan kawasan tersebut, dan untuk perawatan korban luka dan sakit. Zona 
dan kawasan keselamatan memberikan pelindungan yang sama terutama 
kepada kelompok rentan di kalangan penduduk sipil, yaitu orang-orang 
lanjut usia, anak-anak di bawah 15 tahun, ibu hamil dan ibu dari anak-anak di 
bawah usia tujuh tahun.386 Zona dan kawasan rumah sakit serta keselamatan 
juga dapat dikombinasikan. Zona dan Kawasan tersebut dapat ditetapkan 
sebelum atau selama konflik bersenjata berlangsung, baik di wilayah nasional 
maupun di wilayah pendudukan, tetapi harus berada pada jarak yang aman 
dari zona tempur dan lebih baik apabila bersifat permanen. Dalam konteks 
ini, istilah "kawasan/lokalitas" mengacu pada tempat-tempat spesifik dengan 
batasan yang jelas, seperti bangunan atau kamp-kamp,   sedangkan istilah 
"zona" merujuk pada wilayah yang relatif luas dan dapat mencakup satu 
atau beberapa kawasan. Perjanjian HHI secara eksplisit meminta Kuasa 
Pelindungan dan ICRC untuk memberikan jasa baik mereka dalam rangka 
memfasilitasi institusi dan pengakuan zona dan kawasan rumah sakit, dan 
menyediakan draf perjanjian – dalam lampiran Konvensi Jenewa Pertama 
dan Keempat – untuk pengakuan mutual oleh pihak-pihak yang berperang.387

2. Zona yang dinetralisasi
Zona yang dinetralisasi pada umumnya bersifat sementara dan dibentuk di zona 
pertempuran yang sebenarnya untuk melindungi korban luka, sakit dan warga 
yang bersikap damai dari bahaya yang timbul dari permusuhan sekitarnya. 
Pembentukan zona yang dinetralisasi dapat diprakarsai oleh pihak yang 
berperang itu sendiri, tetapi juga dapat diusulkan oleh ICRC berdasarkan pada 
hak umum inisiatif kemanusiaan yang dimilikinya.388 Zona yang dinetralisasi 
seperti itu harus terbuka, tanpa pembedaan yang merugikan, bagi semua orang 
sipil dan militer yang terluka atau sakit dan, selain itu, semua warga sipil yang tidak 
mengambil bagian dalam permusuhan dan, yang selama berada di zona tersebut, 
tidak melakukan aktivitas yang bersifat militer. Para pihak yang berperang harus 
sepakat secara tertulis mengenai posisi geografis, administrasi, pasokan makanan 
dan pengawasan zona yang dinetralisasi yang diusulkan, serta mengenai tanggal 
mulai dan jangka waktu netralisasi tersebut.389

386 Mengenai terminologi yang digunakan dalam konteks ini, lihat J. S. Pictet (ed).), Geneva 
Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Vol. IV dari The 
Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, ICRC, Jenewa, 1958, hlm. 120.

387 K I, Pasal 23 dan Lampiran I; KJ IV, Pasal 14 dan Lampiran I.
388 Mengenai hak inisiatif ICRC, lihat Bab 8.II.6.
389 KJ IV, Pasal 15.
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3. Pelindungan 
Meskipun Konvensi Jenewa 1949 tidak secara tegas menentukan ruang 
lingkup pelindungan yang diberikan kepada zona dan kawasan rumah sakit, 
keselamatan atau dinetralisasi, sudah diterima secara umum bahwa serangan 
atas zona tersebut adalah dilarang berdasarkan HHI kebiasaan.390 Kesimpulan 
ini didukung oleh fakta bahwa, berdasarkan Statuta Roma, serangan 
yang disengaja terhadap rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka 
dikumpulkan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan 
perang, kecuali Kawasan yang menjadi sasaran memenuhi syarat sebagai 
sasaran militer.391 Larangan terhadap serangan, dan penetapan mengenai 
tugas umum pihak yang berperang untuk menghormati dan melindungi zona 
rumah sakit dan keselamatan setiap saat, juga dimasukkan dalam rancangan 
perjanjian yang dilampirkan pada Konvensi Jenewa Pertama dan Keempat.392 

Untuk pendalaman (Zona rumah sakit, keselamatan dan 
dinetralisasi)393

 Jean-Philippe Lavoyer, "International humanitarian law, protected zones and the 
use of force," dalam Wolfgang Biermann dan Martin Vadset (ed), UN Peacekeeping 
in Trouble: Lessons Learned from the former Yugoslavia, Ashgate, Aldershot, 1998, 
hlm. 262-279.

How Does Law Protect in War? 
	 Kasus No. 205, Bosnia and Herzegovina, Constitution of Safe Areas

V. LAMBANG PEMBEDA

390 HHI Kebiasaan, Aturan 35.
391 Statuta Roma, Pasal 8(2)(b)(ix). Mengenai definisi sasaran militer, lihat Bab 3.II.1.a.
392 KJ I dan IV, Lampiran I, Pasal 11.
393 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 

Lambang palang merah, bulan sabit merah dan kristal merah
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1. Tiga lambang pembeda
Lambang pembeda Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya adalah 
palang merah, bulan sabit merah dan kristal merah di atas latar belakang 
putih.394 Lambang lain yang diakui dalam Konvensi Jenewa 1949, yakni singa 
dan matahari merah, tidak digunakan karena satu-satunya Negara yang 
pernah menggunakannya, Republik Islam Iran, sudah menggantinya dengan 
bulan sabit merah pada 1980. Ketiga emblem dapat digunakan untuk tujuan 
yang sama dan berdasarkan persyaratan yang sama, serta mendapat status 
dan penghormatan yang setara berdasarkan HHI.

2. Penggunaan sebagai tanda pelindung oleh petugas, unit dan 
transportasi medis

Tujuan awal dan paling utama dari lambang-lambang pembeda adalah untuk 
menyediakan tanda pelindungan yang terlihat bagi petugas medis dan objek-
objek yang berhak atas hal tersebut. Penggunaan sebagai tanda pelindung 
dari lambang pembeda dibatasi kepada unit dan transportasi medis, dan 
kepada petugas, peralatan dan perlengkapan medis dan rohaniwan dalam 
pemaknaan HHI.395 Selain itu, penggunaan sebagai pelindung demikian 
harus selalu diotorisasi dan diawasi oleh pihak yang berperang terkait. 
Dengan kesepakatan Negara-negara yang terlibat, penggunaan sebagai 
tanda pelindung dari lambang pembeda juga diperbolehkan untuk zona dan 
kawasan rumah sakit dan keselamatan yang dibentuk berdasarkan Konvensi 
Jenewa 1949,396 dan untuk petugas medis dan rohaniwan yang bekerja di 
bawah naungan PBB.397 

Masing-masing pihak yang berperang harus berusaha untuk memastikan 
bahwa petugas, unit dan transportasi medis dapat diidentifikasi dan 
mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi pengenalannya.398 Sebagai 
aturan umum, petugas medis dan rohaniwan harus memakai ban lengan 
yang menampilkan lambang pembeda, dan unit serta transportasi medis 
harus mengibarkan bendera pembeda atau menampilkan lambang pembeda 
dengan cara lain.399 Agar efektif sebagai tanda pelindung, lambang harus 

394 Lambang pembeda palang merah dan bulan sabit merah (serta singa dan matahari mer-
ah) telah lama diakui dalam Perjanjian HHI (KJ I, Pasal 38 dan KJ II, Pasal 41). Protokol 
Tambahan III, yang mulai berlaku pada 14 Januari 2007, menambahkan pengakuan 
terhadap kristal merah sebagai lambang pembeda dengan status setara. 

395 KJ I, Pasal 44(1).
396 KJ I dan IV, Lampiran I, Pasal 6.
397 PT III, Pasal 5.
398 J I, Pasal 39; KJ II, Pasal 41; PT I, Pasal 18(1) dan (2).
399 KJ I, Pasal 40-43; KJ II, Pasal 42-43; KJ IV, Pasal 20(2), 21 dan 22(2); PT I, Pasal 18(3) dan 

(4).
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relatif besar secara proporsional dengan objek yang dilindungi dan terlihat 
oleh musuh bahkan dari jarak yang cukup jauh. Bilamana identifikasi yang 
terlihat belum memadai, misalnya karena sarana dan metode peperangan 
yang digunakan, pihak yang berperang bisa juga, sebagai alternatif atau 
tambahan, menggunakan sarana identifikasi lain, seperti cahaya atau sinyal 
radio yang khas atau perangkat identifikasi elektronik.400 Namun, penting 
untuk dicatat bahwa lambang pembeda dan sarana identifikasi lain tidak 
dengan sendirinya memberikan status pelindungan, tetapi hanya bertujuan 
untuk mempermudah identifikasi atau pengakuan atas orang-orang dan 
objek-objek yang berhak atas pelindungan menurut HHI.401 Kegagalan atau 
ketidakmampuan petugas medis dan rohaniwan, atau unit dan transportasi 
medis, untuk menampilkan lambang pembeda karenanya dapat membuat 
pengakuan menjadi lebih sulit, tetapi tidak mencabut status pelindungan dari 
mereka.402

3. Penggunaan sebagai tanda pengenal oleh Perhimpunan 
Nasional

Lambang pembeda juga dapat digunakan sebagai tanda yang murni bersifat 
sebagai pengenal, yaitu untuk mengidentifikasi orang, peralatan dan kegiatan 
yang berafiliasi dengan Perhimpunan Nasional dan bertindak sesuai dengan 
Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.403 Penggunaan sebagai tanda pengenal 
tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan nasional dan tidak 
menyiratkan pelindungan tertentu berdasarkan HHI selain pelindungan 
umum dari serangan langsung yang bersumber pada status sipil dari 
personel tersebut dan peralatan mereka. Sebagai tanda yang murni bersifat 
pengenal, lambang pembeda harus berukuran kecil secara proporsional 
dengan orang atau objek yang menggunakan lambang tersebut dan, selama 
konflik bersenjata, kondisi-kondisi di mana lambang sebagai tanda pengenal 
tersebut digunakan harus menihilkan semua risiko kebingungan dengan 
penggunaan sebagai tanda pelindung yang memberikan kekebalan terhadap 
serangan militer langsung. Dalam praktiknya, tanda pengenal paling sering 
dikombinasikan dengan logo Perhimpunan Nasional terkait. Terkecuali, dan 
hanya pada masa damai, penggunaan yang murni bersifat sebagai pengenal 
dari lambang pembeda juga dapat diperbolehkan untuk ambulans dan pos-
pos bantuan yang menyediakan pengobatan gratis. Penggunaan semacam itu 
harus didasarkan pada perundang-undangan nasional, harus diizinkan oleh 

400 PT I, Pasal 18(5) dan (6), dan Lampiran I, Bab III.
401 PT I, Lampiran I, Pasal 1(2), PT III, Pembukaan, paragraf 4. 
402 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op. cit. (catatan 

kaki 63), Pasal 39; HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 30.
403 KJ I, Pasal 44(2). 
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Perhimpunan Nasional Negara terkait, dan harus dengan segera dihentikan 
pada saat pecahnya konflik bersenjata internasional.404

" Mengenai Prinsip-prinsip Dasar Gerakan, lihat Bab 8.I.3.

4. Penggunaan oleh organisasi Palang Merah internasional
Organisasi-organisasi Palang Merah Internasional, yaitu ICRC dan 
Federasi Internasional, dapat menggunakan lambang palang merah setiap 
saat dan untuk semua kegiatan mereka tanpa syarat. Kedua organisasi ini 
menggunakan lambang palang merah sebagai bagian dari logo mereka. 
Bahkan selama konflik bersenjata, penggunaan lambang ini oleh mereka 
sebagian besar bersifat pengenal dan hanya berfungsi untuk mengidentifikasi 
personel, tempat, material dan kegiatan yang berafiliasi dengan organisasi 
terkait. Namun, ketika keadaan dan sifat pekerjaan membutuhkan, ICRC dan 
Federasi Internasional juga berwenang untuk menggunakan lambang palang 
merah sebagai pelindung.405 Di daerah yang terkena dampak permusuhan, 
ICRC menggunakan lambang berukuran besar untuk tujuan pelindungan 
pada bendera atau rompi, untuk menandai personel, atau pada kendaraan, 
kapal, pesawat terbang dan bangunan. Selain itu, sudah lama dan menjadi 
praktik yang diterima secara luas bagi ICRC untuk menggunakan logonya 
untuk tujuan pelindungan alih-alih sebagai lambang pembeda palang merah 
di atas latar belakang putih.406

404 KJ I, Pasal 44(4).
405 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op. cit. (catatan kaki 

63), Pasal 44.
406 ICRC, Study on Operational and Commercial and other Non-Operational Issues Involving the Use 

of the Emblems, CD/07/7.2.2, Council of Delegates of the International Red Cross and Red 
Crescent Movement, Jenewa, 23–24 November 2007, hlm. 83. Tersedia pada: http://www.icrc.
org/eng/assets/files/other/cd07_7-2-2_eng_long_emblemstudy_final_20nov07.pdf 

Logo ICRC

Logo Federasi Internasional 
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5. Penindakan penyalahgunaan
Dalam praktiknya, nilai pelindung dan kredibilitas yang didapatkan oleh 
lambang-lambang pembeda tergantung pada perilaku yang sesuai dari mereka 
yang diberi kewenangan untuk menggunakannya, dan pada pencegahan efektif 
atas penyalahgunaan lambang-lambang tersebut. Mengingat kredibilitas 
dan nilai pelindungan mereka yang tinggi, pencegahan yang efektif atas 
penyalahgunaan lambang adalah hal yang terpenting. Dengan demikian, HHI 
melarang penggunaan secara tidak tepat dari lambang-lambang, tanda-tanda 
dan sinyal pembeda yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 
Tambahannya.407 Tergantung pada keadaannya, penyalahgunaan secara 
sengaja atas lambang pembeda bahkan bisa merupakan perbuatan curang 
dan, dengan demikian, merupakan kejahatan perang.408 Peniruan dalam 
bentuk apa pun atau penggunaan lambang pembeda untuk keperluan pribadi 
atau komersial, terlepas dari motif yang mendasarinya, juga dilarang.409 
Negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa perundang-
undangan nasional mengatur penggunaan lambang pembeda sejalan 
dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan, termasuk ketentuan 
memastikan pencegahan efektif dan penghukuman atas penyalahgunaan 
dalam bentuk apa pun.410 ICRC telah menerbitkan Contoh Undang-Undang 
Mengenai Lambang (Model Law Concerning the Emblem), yang bertujuan 
untuk memberi panduan dan dukungan yang bermanfaat terkait hal ini 
kepada pemerintah.411

Untuk pendalaman (Lambang pembeda)412 

 François Bugnion, Towards a Comprehensive Solution to the Question of the 
Emblem, Jenewa, ICRC, edisi keempat, 2006, 48 halaman

	 François Bugnion, Red Cross, Red Crescent, Red Crystal, Jenewa, ICRC, Mei 
2007, 120 halaman.

 Jean-François Quéguiner, "Commentary on the Protocol additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional 
Distinctive Emblem (Protocol III)," IRRC, Vol. 89, No. 865, Maret 2007, hlm. 175–207.

407 Peraturan Den Haag, Pasal 23(f); KJ I, Pasal 53; PT I, Pasal 38(1); HHI Kebiasaan, Aturan 
59.

408 PT I, Pasal 37(1)(d) dan 85(3)(f). Mengenai perbuatan curang, lihat Bab 3.IV.3.
409 KJ I, Pasal 53(1).
410 KJ I, Pasal 54; KJ II, Pasal 45. 
411 M. Sassòli, A. Bouvier dan A. Quintin, How Does Law Protect in War?, op. cit. (catatan 

kaki 17), Dokumen No. 35, ICRC, Model Law Concerning the Emblem. Tersedia pada: 
https://casebook.icrc.org/case-study/icrc-model-law-concerning-emblem 

412 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, ICRC/
Cambridge University Press, 2016, Pasal 53 dan 54.

How Does Law Protect in War? 
 Dokumen No. 8, The Third Protocol Additional to the Geneva Conventions
 Dokumen No. 35, ICRC, Model Law Concerning the Emblem
 Kasus No. 44, ICRC, The Question of the Emblem
 Kasus No. 78, Iran, Renouncing Use of the Red Lion and Sun Emblem
 Kasus No. 209, United Kingdom, Misuse of the Emblem
	 Kasus No. 247, Colombia, Misuse of the Emblem

VI.   ORANG HILANG DAN MENINGGAL

1. Hak keluarga untuk mengetahui nasib kerabat mereka
Sebagian pengalaman paling menyakitkan tetapi paling umum dari perang 
adalah hilangnya kerabat dekat dan kecemasan besar dari mereka yang 
menunggu kabar tentang anggota keluarga yang tidak pernah kembali. Dalam 
kata-kata ICRC:

"Ketidakpastian tentang nasib seorang kerabat adalah kenyataan pahit 
bagi keluarga yang tak terhitung jumlahnya dalam situasi konflik 
bersenjata atau kekerasan dalam negeri di seluruh dunia. Orang tua, 
saudara, pasangan dan anak-anak putus asa mencari kerabat yang 
hilang. Keluarga dan masyarakat, yang tidak tahu apakah orang-orang 
yang mereka cintai masih hidup atau sudah meninggal, tidak dapat 
melangkah dari peristiwa kekerasan yang mengganggu kehidupan 
mereka. Kecemasan mereka berlangsung selama bertahun-tahun 
setelah pertempuran berakhir dan perdamaian sudah pulih. Mereka 
tidak bisa melangkah ke rehabilitasi dan rekonsiliasi, baik sebagai 
individu maupun sebagai suatu masyarakat. Luka yang perih tersebut 
dapat membahayakan struktur masyarakat dan merusak hubungan 
antara kelompok dan bangsa, kadang-kadang beberapa dasawarsa 
setelah peristiwa semula."413

Guna memastikan bahwa orang-orang hilang atau meninggal karena 
alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata diketahui nasibnya, HHI 

413 ICRC, The Missing: ICRC Progress Report, ICRC, Jenewa, Agustus 2006, hlm. 1.
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mewajibkan pihak-pihak yang berperang untuk mencari dan menyediakan 
semua informasi yang ada tentang mereka yang meninggal dan hilang, serta 
memastikan bahwa jasad dan kuburan mereka diperlakukan dengan hormat 
dan bahwa semua informasi yang tersedia tentang sisa jasad dan lokasi 
kuburannya dicatat. HHI perjanjian bahkan secara tegas menetapkan bahwa, 
dalam kegiatan mereka terkait korban meninggal dan orang hilang, semua 
Negara dan organisasi kemanusiaan yang terlibat harus dipandu terutama 
oleh hak keluarga untuk mengetahui nasib kerabat mereka.414 

2. Kewajiban terkait orang hilang
(a)  Definisi "orang hilang"

Hukum internasional tidak secara tegas mendefinisikan "orang hilang." 
Untuk tujuan HHI, istilah ini secara umum dipahami mencakup semua 
orang, baik sipil maupun militer, yang keberadaannya tidak diketahui oleh 
kerabat mereka dan, atas dasar informasi yang dapat dipercaya, yang sudah 
dilaporkan hilang sehubungan dengan konflik bersenjata.415

(b)  Tugas untuk mencari dan menyampaikan informasi tentang 
orang hilang

Pihak yang berperang memiliki kewajiban untuk mencari orang yang 
dilaporkan hilang karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata 
dan untuk mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk mencari 
tahu keberadaan mereka.416 Informasi tentang orang hilang dan permintaan 
informasi tentang mereka dapat dipertukarkan secara langsung antara 
pihak-pihak yang berperang atau dikirimkan melalui Kuasa Pelindungan, 
Badan Penelusuran Pusat (Central Tracing Agency) ICRC, atau Perhimpunan 
Nasional. Apabila informasi semacam itu tidak disampaikan melalui ICRC, 
pihak yang berperang harus memastikan informasi tersebut disampaikan ke 
Badan Penelusuran Pusat.417

414 PT I, Pasal 32.
415 Tentu saja, orang juga bisa hilang akibat dari situasi selain konflik bersenjata. Untuk definisi 

yang lebih komprehensif, lihat, misalnya, ICRC Model Law on the Missing (Pasal 2), yang 
mendefinisikan orang hilang sebagai “seseorang yang keberadaannya tidak diketahui 
kerabatnya dan/atau yang, berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, telah dilaporkan 
hilang menurut peraturan perundang-undangan nasional dalam kaitannya dengan konflik 
bersenjata internasional atau non-internasional, situasi kekerasan atau gangguan dalam neg-
eri, bencana alam atau situasi lain yang mungkin memerlukan intervensi dari otoritas Negara 
yang kompeten”; Pelayanan Nasihat ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional, Guiding 
Principles / Model Law on the Missing, 2009. Tersedia pada: http://www.icrc.org/eng/assets/
files/other/model-law-missing-0209-eng-.pdf 

416 PT I, Pasal 33(1); HHI Kebiasaan, Aturan 117.
417 PT I, Pasal 33(3).
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(c)  Langkah preventif
HHI memuat banyak ketentuan yang bertujuan untuk memastikan agar 
orang-orang menjadi jelas nasibnya, khususnya dalam hal terjadinya 
pemisahan, pencabutan kebebasan atau kematian.

Pemisahan
Konflik bersenjata sering kali menyebabkan terpisahnya anggota keluarga, 
khususnya pada saat evakuasi atau pemindahan mendadak lainnya dan, bagi 
anggota angkatan bersenjata, karena penugasan militer yang tak terduga. 
Selain itu, komunikasi antara anggota keluarga yang tinggal di tempat yang 
berbeda dapat terganggu akibat permusuhan, pendudukan atau gangguan 
umum infrastruktur atau pasokan listrik. Alhasil orang-orang yang tercerai-
berai kemungkinan akan dilaporkan hilang kecuali mereka memiliki fasilitas 
dan sarana komunikasi yang diperlukan untuk menginformasikan keluarga 
mereka mengenai keberadaan mereka. Satu masalah spesifik dalam hal ini 
adalah anak-anak yang tanpa pendampingan orang dewasa menjadi terpisah 
dari keluarga mereka saat melarikan diri dari lokasi pertempuran, atau karena 
mereka direkrut secara paksa, ditahan atau bahkan diadopsi secara tidak sah.

Dengan demikian, HHI menetapkan bahwa semua orang yang berada di 
wilayah yang dikuasai oleh pihak yang berperang harus diberi ruang untuk 
bertukar berita yang bersifat sangat pribadi dengan anggota keluarga mereka, 
di mana pun mereka berada, jika perlu melalui perantara seperti Badan 
Penelusuran Pusat yang dioperasikan oleh ICRC.418 Selain itu, pihak yang 
berperang harus memfasilitasi pencarian informasi yang dilakukan oleh 
anggota keluarga yang tercerai berai dengan maksud untuk memulihkan 
kembali hubungan antar angota keluarga dan, jika memungkinkan, untuk 
reunifikasi. Secara khusus, mereka harus mendorong pekerjaan organisasi 
internasional yang secara khusus bekerja di bidang ini, seperti ICRC.419 Pihak 
yang berperang juga harus memastikan bahwa anak yatim piatu atau anak 
tanpa pendampingan orang dewasa dengan usia di bawah 15 tahun tidak 
dibiarkan berjuang sendiri,420 bahwa semua anak di bawah usia 12 diberi 
cakram identitas atau sarana serupa,421 dan bahwa anak-anak yang dievakuasi 
ke negara-negara netral selama konflik berlangsung agar diidentifikasi 
sebagaimana mestinya dan diberitahukan kepada Badan Penelusuran Pusat 
ICRC.422 

418 KJ IV, Pasal 25.
419 KJ IV, Pasal 26.
420 KJ IV, Pasal 24(1).
421 KJ IV, Pasal 24(3).
422 PT I, Pasal 78.
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Pencabutan kebebasan
Orang yang dicabut kebebasannya, terutama apabila ditahan di sel isolasi 
atau di tempat penahanan rahasia, kemungkinan akan dilaporkan hilang jika 
mereka tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan 
jika penahanan mereka, dan juga pemindahan demi pemindahan selanjutnya, 
kematian atau pembebasan, tidak terdata secara memadai, tidak terdaftar dan 
tidak diberitahu.423 Oleh karena itu, HHI mewajibkan kuasa penahanan untuk 
meneruskan informasi mengenai orang yang ditangkap, ditahan, terluka, 
sakit atau kapalnya karam yang terjatuh ke dalam kekuasaannya kepada 
keluarga dan otoritas mereka. Secara khusus, kuasa penahan harus secara 
resmi memberitahukan penahanan atas setiap orang yang dilindungi, serta 
pemindahan, pembebasan atau kematian, ke negara asal atau negara tempat 
tinggalnya,424 meneruskan kartu penangkapan atau interniran untuk setiap 
tahanan ke keluarga dan Badan Penelusuran Pusat,425 serta merespon semua 
pertanyaan tentang orang-orang yang dilindungi, kecuali apabila hal tersebut 
dapat membahayakan orang yang bersangkutan atau keluarga mereka.426 
Selama penahanan atau interniran mereka, orang yang dicabut kebebasannya 
juga memiliki hak untuk berhubungan dengan keluarga mereka.427 Dalam 
praktiknya, sarana yang sangat kuat agar orang yang dicabut kebebasannya 
tetap diketahui keberadaannya adalah hak ICRC untuk mengunjungi tawanan 
perang dan warga sipil yang diinternir atau ditahan untuk alasan yang 
berkaitan dengan konflik bersenjata.428 Selama kunjungan, ICRC berusaha 
untuk memastikan tidak hanya bahwa semua tawanan mendapat manfaat 
dari perlakuan manusiawi dan kondisi penahanan yang memadai, tetapi juga 
bahwa identitas semua tahanan didata dan dikomunikasikan kepada kerabat 
mereka bersama dengan Berita Palang Merah yang memuat berita keluarga.

Kematian
Orang yang terbunuh karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata 
kemungkinan akan dilaporkan hilang jika langkah-langkah yang diperlukan 

423 Selain itu, Pasal 2 Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari 
Penghilangan Paksa, 20 Desember 2006 mendefinisikan "penghilangan paksa" sebagai 
"penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk lain pencabutan kebebasan oleh 
agen-agen Negara atau oleh orang atau kelompok orang yang bertindak dengan otorisasi, 
dukungan atau persetujuan Negara, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui 
pencabutan kebebasan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang, 
yang menempatkan orang tersebut di luar pelindungan hukum." 

424 KJ I, Pasal 16; KJ II, Pasal 19; KJ III, Pasal 122 dan 123; KJ IV, Pasal 136-138 dan 140; PT 
I, Pasal 33(2); HHI Kebiasaan, Aturan 123.

425 KJ III, Pasal 70; KJ IV, Pasal 106.
426 KJ III, Pasal 122(7); KJ IV, Pasal 137(1) dan (2).
427 KJ III, Pasal 71; KJ IV, Pasal 107; HHI Kebiasaan, Aturan 125.
428 KJ III, Pasal. 126; KJ IV, Pasal 143; HHI Kebiasaan, Aturan 124(A). 
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tidak diambil untuk mencari mereka, mengumpulkan dan mengidentifikasi 
jasad mereka dan memberitahu otoritas yang tepat. Jadi, anggota angkatan 
bersenjata lebih besar kemungkinan "hilang dalam aksi" jika mereka tidak 
membawa cakram identitas atau sarana identifikasi setara seperti yang 
dipersyaratkan oleh HHI.429 Warga sipil yang tewas dalam konflik bersenjata, 
baik pada saat permusuhan berlangsung maupun karena alasan lain, lebih 
kecil kemungkinan membawa dokumen identifikasi bersama mereka 
dan sering kali tetap tidak diketahui keberadaannya jika jenazah mereka 
ditinggalkan, dikubur terburu-buru, atau bahkan dibakar. Oleh karena itu, 
pengidentifikasian yang sukses atas mereka sangat tergantung pada apakah 
jasad mereka diperiksa secara saksama dan dimakamkan di kuburan yang 
ditandai dengan baik, sebagaimana dibahas pada bagian berikutnya.

3. Kewajiban terkait orang meninggal
(a)  Pencarian dan pemulihan orang meninggal

Pihak yang terlibat dalam konflik, setiap saat, dan terutama setelah baku 
tembak, harus mengambil semua tindakan yang memungkinkan untuk 
mencari orang meninggal dan mengumpulkan serta mengevakuasi jasad 
mereka tanpa penundaan dan tanpa pembedaan.430 Secara khusus, mereka 
didorong untuk menyetujui pengerahan tim pencari, yang harus dihormati 
dan dilindungi pada saat bekerja semata-mata untuk tujuan tersebut.431

(b)  Identifikasi dan penyampaian informasi
Tidak realistis kalau mengharapkan pihak yang berperang untuk 
mengidentifikasi secara sistematis semua korban tewas dalam konteks konflik 
bersenjata. Namun demikian, mereka memiliki kewajiban hukum untuk 
mendata informasi yang tersedia bagi mereka dan yang dapat membantu 
identifikasi jenazah yang ada pada mereka.432 Semua informasi yang sudah 
dikumpulkan, bersama dengan sertifikat kematian atau daftar yang sudah 
dikonfirmasi dengan cara yang patut mengenai korban meninggal, harus 
disampaikan kepada pihak musuh melalui Biro Informasi Nasional dan Badan 
Penelusuran Pusat ICRC.433 Pihak yang berperang juga harus memberikan 
separuh dari setiap cakram identitas ganda, surat wasiat terakhir, uang atau 
dokumen dan barang lain yang bernilai intrinsik atau sentimental yang 
ditemukan pada korban meninggal.434

429 KJ III, Pasal 17(3).
430 KJ I, Pasal 15(1); KJ II, Pasal 18(1); KJ IV, Pasal 16(2); HHI Kebiasaan, Aturan 112.
431 PT I, Pasal 33(4).
432 KJ I, Pasal 16; KJ II, Pasal 19; PT I, Pasal 33(2); HHI Kebiasaan, Aturan 116.
433 KJ I, Pasal 16(2) dan KJ II, Pasal 19(2).
434 KJ I, Pasal 16(3); KJ II, Pasal. 19(3); KJ IV, Pasal 129; HHI Kebiasaan, Aturan 114.
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(c)  Penguburan layak dan penandaan kuburan
Pihak yang terlibat konflik harus mengambil semua langkah yang dimungkinkan 
untuk memastikan bahwa jasad korban meninggal dihormati dan bahwa 
mereka tidak dimutilasi atau dijarah atau dilucuti barang-barang berharganya.435 
Penguburan, baik di darat atau di laut, harus didahului dengan pemeriksaan 
secara cermat atas jasad, dengan maksud untuk mengonfirmasikan kematian, 
agar laporan bisa dibuat dan, jika perlu, menetapkan identitas korban meninggal. 
Jika identitas ada, separuh dari cakram identitas ganda harus tetap ada pada 
jenazah untuk memudahkan identifikasi dalam hal dilakukannya penggalian 
selanjutnya. Dalam keadaan apa pun, orang meninggal harus dimakamkan 
secara terhormat, jika mungkin sesuai dengan ritual agama mereka. Jenazah 
tidak boleh dikremasi kecuali untuk alasan penting seperti kebersihan/higiene 
atau jika diharuskan berdasarkan agama korban meninggal.436 Pemakaman dan 
kuburan individual harus dihormati, dipelihara dan ditandai sehingga senantiasa 
bisa ditemukan. Dalam rangka memfasilitasi penggalian selanjutnya dan untuk 
memastikan pengidentifikasian jenazah dan kemungkinan transportasi mereka 
ke Negara asalnya, pihak yang berperang wajib membentuk pelayanan registrasi 
pemakaman resmi di awal setiap konflik bersenjata.437 

(d)  Pemulangan/repatriasi jenazah
Atas permintaan Negara asal atau keluarga korban meninggal, Negara yang 
wilayahnya menjadi lokasi kuburan harus memfasilitasi pemulangan jenazah 
dan barang pribadi yang ditemukan pada jenazah.438 Pihak yang berperang 
juga harus membuat kesepakatan untuk memfasilitasi akses ke kuburan bagi 
keluarga almarhum dan perwakilan pelayanan registrasi pemakaman resmi.439 
Apabila jenazah tidak dipulangkan, kuburan dapat dipelihara dengan biaya 
dari Negara asal atau, setelah jangka waktu lima tahun, akan tunduk pada 
hukum yang relevan dari Negara teritorial berkaitan dengan pemakaman dan 
kuburan.440 Apa pun yang akan terjadi, Negara teritorial tidak boleh menggali 
jasad kecuali untuk tujuan pemulangan ke Negara asal mereka atau dalam 
hal adanya kebutuhan publik yang sangat penting, termasuk kasus kebutuhan 
medis dan investigasi. Manakala penggalian dilakukan, Negara asal harus 
diberitahu dan jenazah diperlakukan secara terhormat.441 

435 KJ I, Pasal 15; KJ II, Pasal 18; KJ IV, Pasal 16; PT I, Pasal 34(1); HHI Kebiasaan, Aturan 
113.

436 KJ I, Pasal 17; KJ II, Pasal 20; KJ III, Pasal 120(3)-(5); KJ IV, Pasal 130(1) dan (2); HHI 
Kebiasaan, Aturan 115.

437 KJ I, Pasal 17; KJ III, Pasal 120(6); KJ IV, Pasal 130(3); PT I, Pasal 34(1); HHI Kebiasaan, 
Aturan 116.

438 PT I, Pasal 34(2) (c); HHI Kebiasaan, Aturan 114.
439 PT I, Pasal 34(2)(a).
440 PT I, Pasal 34(3).
441 PT I, Pasal 34(4).
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Kotak Teks 6: Biro Informasi Nasional dan Badan Penelusuran Pusat

Biro Informasi Nasional442

Dalam konflik bersenjata internasional, masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik 
harus membentuk Biro Informasi Nasional dengan tugas sebagai berikut:

 untuk memusatkan semua informasi tentang orang yang meninggal, terluka, 
sakit, kapalnya karam, tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi lainnya 
yang dicabut kebebasannya, serta anak-anak yang identitasnya diragukan, dan 
untuk memberikan informasi tersebut kepada otoritas yang tepat melalui Kuasa 
Pelindungan dan Badan Penelusuran Pusat ICRC;

 untuk menerima dan menanggapi semua permintaan informasi mengenai nasib 
orang-orang tersebut melalui Kuasa Pelindungan dan Badan Penelusuran Pusat.

Badan Penelusuran Pusat 443
Tujuan utama Badan Penelusuran Pusat, yang dijalankan oleh ICRC, adalah untuk 
menelusuri orang hilang, anak-anak tanpa pendampingan orang dewasa, dan semua 
orang yang berada di tangan musuh, guna memberitahu Negara asal mereka, atau 
Negara di mana mereka berafiliasi/bersetia diri, atas keberadaan mereka serta untuk 
memulihkan hubungan keluarga yang pecah oleh perang. 444 Badan ini mengumpulkan, 
memusatkan dan meneruskan informasi apa pun yang mungkin bisa membantu untuk 
mengidentifikasi dan menghubungkan kembali orang yang sangat membutuhkan 
pelindungan baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. 
Badan ini juga mengatur pertukaran korespondensi keluarga ketika cara komunikasi 
biasa terganggu, transfer dan repatriasi individu, serta reunifikasi keluarga yang tercerai 
berai. Dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, Badan ini juga bisa menerbitkan dokumen-
dokumen tertentu, seperti dokumen perjalanan sementara untuk orang-orang yang tidak 
memiliki dokumen identitas diri, dan sertifikat penahanan, rawat inap atau kematian 
bagi eks-tahanan, tawanan perang atau pihak lain yang sah untuk mengajukan klaim. 
Badan ini biasanya bekerja sama secara erat dengan Perhimpunan Nasional. Pihak yang 
berperang harus memfasilitasi kegiatannya semaksimal mungkin.

" Untuk informasi lebih lanjut tentang Badan Penelusuran Pusat, lihat Bab 
 8.II.3.

442 KJ I, Pasal 16; KJ II, Pasal 19; KJ III, Pasal 122; KJ IV, Pasal 136-139.
443 KJ I, Pasal 16; KJ II, Pasal 19; KJ III, Pasal 123; KJ IV, Pasal 140. 
444 KJ I, Pasal 16; KJ II, Pasal 19; KJ III, Pasal 123; KJ IV, Pasal 25 dan 140; PT I, Pasal 33(3) dan 78(3).
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Untuk pendalaman (Orang hilang dan meninggal)445

	 Monique Crettol dan Anne-Marie La Rosa, "The missing and transitional justice: 
The right to know and the fight against impunity," IRRC, Vol. 88, No. 862, Juni 
2006, hlm. 355–362.

	 “The Missing," IRRC, No. 905, 2018.
	 ICRC, Operational Best Practices Regarding the Management of Human 

Remains and Information on the Dead by Non-Specialists, ICRC, Jenewa, 2004, 
53 halaman. 

	 Pelayanan Nasihat ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional, Missing 
Persons and their Families: Recommendations for Drafting National Legislation, 
2003. Tersedia pada: http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/missing_and_
recommendations_missing.pdf 

	 Pelayanan Nasihat ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional, Guiding 
Principles / Model Law on the Missing, 2009. Tersedia pada: http://www.icrc.org/
eng/assets/files/other/model-law-missing-0209-eng-.pdf 

How Does Law Protect in War? 
	 Dokumen No. 34, ICRC, Tracing Service
 Kasus No. 134, Israel, Evacuation of Bodies in Jenin
	 Kasus No. 206, Bosnia and Herzegovina, Release of Prisoners of War and Tracing 

Missing Persons After the End of Hostilities

VII. ISU-ISU KHUSUS YANG MUNCUL DALAM KONFLIK 
BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

Pelindungan korban luka, sakit dan kapalnya karam, petugas medis dan 
rohaniwan, serta unit dan transportasi medis sama pentingnya dalam konflik 
bersenjata non-internasional dan dalam konflik bersenjata internasional. 
Pasal 3 ketentuan yang sama mewajibkan agar korban luka dan sakit harus 
dikumpulkan dan dirawat, dan bahwa orang-orang yang sudah menjadi 
hors de combat karena sakit atau luka harus diperlakukan secara manusiawi, 
seperti halnya semua orang yang tidak mengambil bagian secara langsung 
dalam permusuhan.446 Protokol Tambahan II, yang mengembangkan dan 
melengkapi pelindungan yang diberikan oleh Pasal 3 ketentuan yang sama, 

445 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
446 KJ I-IV, Pasal 3 ketentuan yang sama. Lihat Bab 5 dan 6.
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memuat suatu bagian utuh tentang ketentuan-ketentuan yang ditujukan 
untuk pelindungan korban luka, sakit dan kapalnya karam, yang mana 
sebagian besar diakui telah mencapai status kebiasaan untuk situasi konflik 
bersenjata non-internasional apa pun.

1. Pelindungan korban yang luka, sakit dan kapalnya karam
Manakala keadaan memungkinkan, dan terutama setelah baku tembak, 
semua tindakan yang dimungkinkan harus diambil tanpa penundaan untuk 
mencari dan mengumpulkan korban yang luka, sakit dan kapalnya karam, 
untuk melindungi mereka dari penjarahan dan perlakuan buruk, serta untuk 
memastikan mereka dirawat secara memadai.447 Semua korban luka, sakit dan 
yang kapalnya karam harus dihormati, dilindungi dan diperlakukan secara 
manusiawi setiap saat, terlepas dari apakah mereka telah mengambil bagian 
dalam konflik bersenjata atau tidak. Mereka harus mendapat perawatan dan 
perhatian medis yang dibutuhkan oleh kondisi mereka sejauh hal itu dapat 
dilaksanakan dan dengan penundaan seminimal mungkin, serta tanpa 
pembedaan di antara mereka selain karena alasan medis.448

2. Pelindungan tenaga medis dan rohaniwan
Petugas medis yang secara eksklusif diamanatkan dengan tugas medis 
serta rohaniwan yang secara eksklusif diberi tugas-tugas keagamaan harus 
dihormati dan dilindungi setiap saat dan harus diberi semua bantuan yang 
ada untuk pelaksanaan tugas mereka. Mereka kehilangan pelindungannya 
jika, di luar fungsi kemanusiaannya, mereka melakukan tindakan yang 
merugikan musuh.449

3. Pelindungan kode etik medis
Petugas medis dan rohaniwan tidak boleh dipaksa melaksanakan tugas-tugas 
yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan mereka, atau – bagi petugas 
medis – untuk memberikan prioritas kepada siapa pun kecuali karena alasan 
medis.450 Secara lebih umum, tidak ada orang yang terlibat dalam kegiatan 
medis yang dapat dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan 
dengan kode etik medis atau aturan-aturan yang dirancang untuk 
kepentingan korban luka dan sakit, dan tidak boleh ada orang yang dipaksa 
untuk tidak melakukan tindakan yang diwajibkan oleh aturan semacam itu. 
Dalam situasi apa pun, seseorang tidak boleh dihukum karena melakukan 

447 PT II, Pasal 8; HHI Kebiasaan, Aturan 109-111.
448 PT II, Pasal 7; HHI Kebiasaan, Aturan 110.
449 PT II, Pasal 9(1); HHI Kebiasaan, Aturan 25 dan 27.
450 PT II, Pasal 9.
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kegiatan medis yang sesuai dengan etika medis.451 Selain itu, sebagai aturan 
umum, kerahasiaan informasi medis mengenai orang yang terluka dan sakit 
serta pengobatan mereka haruslah dihormati, dan tidak boleh ada orang 
yang terlibat dalam kegiatan medis yang dapat dikenakan hukuman karena 
menolak atau gagal memberikan informasi semacam itu. Namun, mengingat 
bahwa sebagian besar konflik bersenjata non-internasional berlangsung 
dalam yurisdiksi suatu Negara tunggal, kerahasiaan informasi medis tetap 
tunduk pada kewajiban sebaliknya berdasarkan hukum nasional.452

4. Pelindungan unit dan transportasi medis
Unit dan transportasi medis yang secara eksklusif ditugaskan untuk 
tujuan medis harus dihormati dan dilindungi setiap saat dan tidak boleh 
diserang secara langsung. Mereka kehilangan pelindungannya hanya ketika 
mereka digunakan untuk melakukan tindakan bermusuhan di luar fungsi 
kemanusiaannya dan setelah peringatan dengan batas waktu yang wajar telah 
diabaikan.453

5. Lambang pembeda
HHI yang mengatur konflik bersenjata non-internasional juga menetapkan 
bahwa lambang pembeda palang merah, bulan sabit merah dan kristal merah 
di atas latar belakang putih harus dihormati dalam segala situasi dan bahwa 
setiap penggunaannya secara tidak benar adalah dilarang. Secara khusus, 
serangan yang ditujukan terhadap petugas medis dan rohaniwan dan objek-
objek yang menampilkan lambang pembeda Konvensi Jenewa 1949 sesuai 
dengan hukum internasional adalah dilarang.454

6. Mereka yang meninggal dan hilang
Setiap kali keadaan memungkinkan, dan terutama setelah baku tembak, 
pihak yang berperang harus mengambil semua langkah yang dimungkinkan 
tanpa penundaan untuk mencari dan mengumpulkan korban yang meninggal 
serta mencegah jenazah mereka dijarah atau dicuri barang berharganya. 
Masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik, dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi orang meninggal, harus mendata semua informasi yang 
tersedia sebelum menguburkan jenazah dan menandai lokasi kuburan. 
Orang meninggal harus dikuburkan secara terhormat dan kuburan mereka 

451 PT II, Pasal 10; HHI Kebiasaan, Aturan 26.
452 PT II, Pasal 10.
453 PT II, Pasal 11; HHI Kebiasaan, Aturan 28 dan 29.
454 PT II, Pasal 12; HHI Kebiasaan, Aturan 30.
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dihormati serta dipelihara dengan baik.455 Masing-masing pihak yang 
terlibat dalam konflik harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh 
untuk menelusuri orang-orang yang dilaporkan hilang akibat konflik dan 
harus memberikan informasi mengenai nasib mereka kepada anggota 
keluarganya.456 

Untuk pendalaman (Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata 
non-internasional)457

 "Syria: Timely access to health-care services a matter of life or death," update 
operasional ICRC. Tersedia pada http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
update/2013/03-01-syria-health-care.htm

How Does Law Protect in War? 
	 Kasus No. 194, Sri Lanka, Jaffna Hospital Zone
	 Kasus No. 196, Sri Lanka, Conflict in the Vanni, paragraf 17-22

Kotak Teks 7:  Proyek Perawatan Kesehatan dalam Bahaya (Health Care in 
Danger)

Kekerasan terhadap petugas dan fasilitas perawatan kesehatan, transportasi medis 
dan pasien adalah salah satu tantangan kemanusiaan paling serius dalam konflik 
bersenjata kontemporer. Sebuah studi yang dilakukan oleh ICRC berdasarkan data 
yang dikumpulkan di 16 negara dari 2008 hingga 2010 menunjukkan beragam pola 
kekerasan yang menghambat pemberian perawatan kesehatan, mulai dari serangan 
langsung terhadap pasien dan petugas dan fasilitas medis – termasuk penjarahan dan 
penculikan – hingga penangkapan dan penolakan akses ke perawatan kesehatan. Sebagai 
contoh, pertempuran kota dapat menghambat petugas kesehatan sampai ke tempat kerja 
mereka, petugas penolong pertama (first-aiders) barangkali terpaksa terhambat di pos 
pemeriksaan, tentara mungkin memaksa masuk rumah sakit untuk mencari musuh atau 
melindungi diri dari serangan, dan ambulans dapat dijadikan sasaran atau digunakan 
secara tidak sah untuk melakukan serangan. Apa pun konteksnya, kondisi keamanan yang 
buruk di berbagai belahan dunia berarti bahwa yang terluka dan sakit tidak mendapatkan 
perhatian medis yang menjadi hak mereka. Studi awal ini berperan penting dalam 
menetapkan bahaya bagi, dan kekerasan yang dilakukan terhadap, pemberian perawatan 
kesehatan sebagai isu yang harus dibahas secara komprehensif, bukan atas dasar kasus per 

455 PT II, Pasal 8; HHI Kebiasaan, Aturan 112, 113, 115 dan 116.
456 HHI Kebiasaan, Aturan 117.
457 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 



KORBAN LUKA DAN SAKIT SERTA MISI MEDIS 181

kasus. Alhasil, ICRC mulai secara sistematis mendata insiden kekerasan yang berimbas 
pada pemberian perawatan kesehatan. Sebagian besar kasus yang terdata melibatkan 
kekerasan terhadap penyedia layanan kesehatan setempat, bukan aktor kemanusiaan 
internasional. Ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama tidak hanya di antara berbagai 
komponen Gerakan, tetapi juga antara Gerakan dan pemangku kepentingan terkait lain, 
seperti departemen dan pelayanan kesehatan pemerintah, serta organisasi internasional 
dan non-pemerintah dengan mandat dan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. 
Dengan demikian, proyek Perawatan Kesehatan dalam Bahaya (HCiD) dipandang 
sebagai inisiatif Gerakan yang dipimpin ICRC dengan tujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dan pemberian perawatan kesehatan yang efektif dan imparsial dalam konflik 
bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Proyek ini berfokus pada penguatan pelindungan 
bagi yang terluka dan sakit dengan meningkatkan kesadaran publik dan mengadvokasi 
pengadopsian langkah-langkah khusus yang dirancang untuk membantu memastikan 
akses yang aman ke perawatan kesehatan yang efektif dan imparsial. Dalam melakukan 
hal ini, ICRC dan Perhimpunan Nasional bekerja sama dengan Negara-negara, organisasi 
non-pemerintah, komunitas perawatan kesehatan yang lebih besar dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk mengembangkan dan mengadopsi langkah-langkah praktis 
yang dapat diterapkan di lapangan oleh pengambil keputusan, organisasi kemanusiaan 
dan profesional medis.

 Untuk informasi lebih lanjut, lihat ICRC, Health Care in Danger: A Sixteen-
Country Study, ICRC, Jenewa, Juni 2011. Tersedia pada: https://www.icrc.org/
eng/assets/files/reports/4073-002-16-country-study.pdf 

 Lihat juga Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-31, 
Resolusi 5 – Health care in danger: Respecting and protecting health care, 2011. 
Tersedia pada: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-
international-conference-resolution-5-2011.htm 

 Lihat juga ICRC, Health Care in Danger: Making the Case, ICRC, Jenewa, 2011, 
24 halaman.

 Lihat juga "Health Care in Danger: It's a Matter of Life & Death," halaman web, 
ICRC. Tersedia pada: http://healthcareindanger.org/
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Penahanan dan interniran

Fasilitas interniran Amerika Serikat di Guantanamo Bay Naval Station di Kuba, 2014. Delegasi 
ICRC berjabat tangan dengan seorang tahanan setelah memberi pesan Palang Merah.
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Struktur
I. Relevansi "status" dalam konteks penahanan
II. Interniran tawanan perang 
III. Interniran dan penahanan warga sipil 
IV. Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata non-

internasional

Rangkuman 

" Semua orang yang dicabut kebebasannya karena alasan yang 
terkait dengan konflik bersenjata harus diperlakukan secara 
manusiawi dan harus mendapatkan kondisi penahanan yang 
layak, perawatan medis yang mereka butuhkan, dan jaminan 
hukum atau prosedural yang sesuai dengan status mereka.

" Tawanan perang dapat diinternir tanpa prosedur hukum atau 
administratif tertentu, tetapi harus dibebaskan dan direpatriasi 
dengan segera setelah permusuhan aktif berakhir. 

" Interniran keamanan lain berhak atas peninjauan secara berkala 
dan harus dibebaskan segera setelah alasan yang membenarkan 
penginterniran mereka sudah tidak ada lagi.

"	Orang yang ditahan oleh kelompok bersenjata non-Negara, 
bahkan jika kelompok tersebut tidak dapat menjalankan kendali 
teritorial, harus selalu diperlakukan secara manusiawi dan 
kebutuhan dasar mereka terpenuhi, setidaknya pada tingkat yang 
sama dengan para anggota kelompok itu sendiri.

Untuk pendalaman458

	 In Detention: The Human Way, film, ICRC, 2010. Tersedia pada: https://www.
youtube.com/watch?v=ylZzp7Mxz10 

	 Modul e-learning ICRC, Protected persons and objects, Chapter V: Prisoners of war 
and other detainees. Tersedia pada: http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/
M6/index.html 

	 Alain Aeschlimann, "Protection of detainees: ICRC action behind bars," IRRC, 
Vol. 87, No. 857, Maret 2005, hlm. 83–122.

	 “Detention: Addressing the human cost," IRRC, Vol. 98, No. 903, Desember 2016.

458 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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Selain luka, penyakit dan kematian, situasi konflik bersenjata senantiasa 
berujung pada penahanan atau interniran ribuan atau bahkan jutaan tentara 
dan warga sipil oleh pihak musuh. Terpisah dari keluarga dan berada di 
tangan musuh, orang-orang yang dicabut kebebasannya karena alasan yang 
berkaitan dengan konflik bersenjata sering kali hidup dalam keadaan yang 
sangat sulit, berhadapan dengan ketidakpastian, kecemasan, ketegangan dan, 
dalam kasus terburuk, pengaiayaan. Sebagian dari kekejaman mengerikan 
dalam sejarah perang dilakukan terhadap orang-orang yang ditahan di kamp 
konsentrasi Perang Dunia II, kamp pemerkosaan di Bosnia-Herzegovina, 
dan tempat-tempat lain yang tak terhitung jumlahnya di mana para tahanan 
disiksa, dianiaya dan dibunuh sementara pelakunya menikmati impunitas. 
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa porsi yang cukup besar 
dari HHI dikhususkan untuk melindungi kehidupan dan martabat tawanan 
perang, interniran sipil dan orang lain yang dicabut kebebasannya karena 
alasan yang berkaitan dengan suatu konflik bersenjata. 

I. RELEVANSI "STATUS" DALAM KONTEKS PENAHANAN

Dalam konteks penahanan, status pribadi berdasarkan HHI berfungsi untuk 
membedakan kategori orang-orang yang tunduk pada rezim berbeda dari 
segi dasar hukum dan kondisi penahanan mereka, perlakuan mereka, hak-
hak peradilan atau prosedural mereka, kondisi yang mengatur pembebasan 
mereka, dan hak ICRC untuk melakukan kunjungan. Dalam situasi konflik 
bersenjata internasional, dua kategori orang yang dicabut kebebasannya 
yang mendapatkan manfaat dari status berbeda adalah tawanan perang dan 
orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa Keempat. Orang 
lain yang ditahan selama konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional 
ataupun non-internasional, tidak mendapat status tertentu; namun, 
mereka mendapatkan keuntungan dari jaminan mendasar yang menjamin 
baik perlakuan manusiawi maupun jaminan peradilan atau pengamanan 
prosedural lainnya. 

" Mengenai relevansi status selama perilaku permusuhan, lihat Bab 
3.I.1.c.

1. Kombatan
(a)  Status dan hak istimewa kombatan

Sebagaimana kita lihat pada Bab 3, HHI yang mengatur konflik bersenjata 
internasional memberikan status kombatan hanya kepada dua kategori orang: 
(a) anggota angkatan bersenjata dari suatu pihak yang terlibat dalam konflik 
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internasional, kecuali petugas medis dan rohaniwan,459 dan (b) peserta dalam 
levée en masse.460 Orang-orang yang terlibat dalam pertempuran yang berada 
di luar dua kategori ini, seperti tentara bayaran461 atau warga sipil yang 
mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan, 462tidak berhak atas 
status kombatan. 

" Untuk definisi "kombatan," "angkatan bersenjata" dan "levée en masse," 
lihat Bab 3.I.1.

Untuk tujuan penahanan, konsekuensi terpenting dari status kombfatan 
adalah hak istimewa sebagai kombatan, yang memberi kombatan "hak untuk 
berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan" atas nama pihak yang 
terlibat dalam konflik bersenjata internasional.463 Ini artinya bahwa kombatan, 
sebagai perwakilan sah dari pihak-pihak yang berperang, mendapat 
imunitas dari penuntutan karena melakukan aksi perang yang sah, artinya 
aksi permusuhan yang dilakukan sesuai dengan HHI. Pada saat yang sama, 
kombatan juga memiliki kewajiban untuk menghormati HHI.464 Mereka 
tidak mendapat imunitas dari penuntutan atas pelanggaran HHI yang dapat 
dihukum sebagai isu hukum pidana internasional atau berdasarkan hukum 
nasional negara penangkap.465 Hak istimewa sebagai kombatan tidak ada 
dalam HHI yang mengatur konflik bersenjata non-internasional.

" Mengenai tidak adanya status kombatan dalam konflik bersenjata non-
internasional, lihat Bab 3.I.1.c. dan Bagian I.1.b. di bawah ini.

" Mengenai isu-isu spesifik yang timbul sehubungan dengan penahanan 
dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, lihat Bagian IV di 
bawah ini.

(b)  Kombatan "tanpa hak istimewa" atau "tidak sah"
Seperti yang kita lihat pada Bab 3, warga sipil yang berpartisipasi secara 
langsung dalam permusuhan dan pihak lain yang mendukung usaha perang 
musuh yang tidak memiliki hak istimewa sebagai kombatan kadang-kadang 
dideskripsikan sebagai kombatan "tanpa hak istimewa" atau kombatan yang 

459 PT I, Pasal 43(2).
460 Peraturan Den Haag, Pasal 2.
461 PT I, Pasal 47(1).
462 PT I, Pasal 51(3).
463 PT I, Pasal 43(2).
464 PT I, Pasal 44(2).
465 Mengenai kewajiban Negara penahan untuk mengambil langkah-langkah represif, lihat 

Bab 7.II. 2.f.
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"tidak sah", dan dikatakan berada di luar kategori orang yang dilindungi oleh 
Konvensi Jenewa 1949. Yang paling mengemuka, setelah serangan teroris 
11 September 2001, Amerika Serikat menginternir ratusan orang sebagai 
"kombatan tidak sah" di pusat penahanan di Pangkalan Angkatan Laut Teluk 
Guantanamo di Kuba dan di tempat lain, yang awalnya tanpa memberi 
mereka status atau pelindungan apa pun menurut Konvensi Jenewa 1949. 

Dalam pembahasan tentang penahanan dan interniran ini, harus ditegaskan 
kembali bahwa konsep "tanpa hak istimewa" atau "tidak sah" bukanlah 
istilah teknis HHI dan tidak menciptakan status spesifik berbeda dari yang 
telah tertuang dalam HHI. Dari perspektif hukum, klasifikasi orang-orang 
yang ditangkap oleh pihak yang berperang sebagai kombatan "tanpa hak 
istimewa" atau "tidak sah" tidak dapat mencabut mereka dari pelindungan 
kemanusiaan yang diberikan oleh HHI. Konsep "kombatan tanpa hak 
istimewa," apabila dipahami dengan benar, hanya menyiratkan bahwa orang-
orang yang dimaksud tidak mempunyai "hak" untuk berpartisipasi secara 
langsung dalam permusuhan yang bersumber pada hak istimewa sebagai 
kombatan, yang artinya bahwa dia dapat diadili atas tindakan atau kelalaian 
yang dapat dihukum berdasarkan hukum nasional yang berlaku, meskipun 
aksi tersebut tidak melanggar HHI. Akan tetapi, hal ini tidak memerlukan 
atau menjustifikasi pembentukan status dan rezim penahanan berbeda dari 
yang tertuang dalam HHI.

Bahkan lebih problematik daripada konsep kombatan "tanpa hak istimewa" 
adalah kombatan "tidak sah", yang tidak hanya menyiratkan tidak adanya 
hak istimewa sebagai kombatan, tetapi juga ilegalitas yang melekat padanya; 
oleh karena itu harus digunakan secara lebih hati-hati lagi. Meskipun HHI 
membatasi "hak" untuk berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan 
terhadap kombatan dengan hak istimewa, HHI tidak melarang siapa pun 
untuk mengangkat senjata dalam situasi konflik bersenjata dan untuk menjadi 
"kombatan tanpa hak istimewa". HHI hanya mensyaratkan agar semua yang 
melakukannya mematuhi aturan-aturan tentang perilaku permusuhan. Tentu 
saja, Negara bebas melarang orang-orang yang tidak berhak mendapatkan 
hak istimewa untuk menjadi kombatan untuk berpartisipasi secara langsung 
dalam permusuhan dan, dengan demikian, mengubah status sebagai 
kombatan "tanpa hak istimewa" dalam perspektif HHI menjadi kombatan 
"tidak sah" dalam perspektif hukum nasional. Namun, apa pun pendekatan 
yang diambil dalam hukum nasional, konsep "kombatan tidak sah" tidak 
dapat bersumber pada HHI dan tidak memunculkan atau menghentikan 
status tertentu menurut kumpulan hukum itu. 
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Sama seperti halnya dalam konteks permusuhan, penggunaan istilah 
"kombatan tanpa hak istimewa" dan "kombatan tidak sah" dalam konteks 
penahanan terkait konflik telah berkontribusi pada kesalahpahaman serius 
serta penyalahgunaan. Oleh karena itu, dalam diskusi ini, istilah "kombatan" 
hanya akan digunakan dalam makna teknisnya saja, yaitu merujuk pada 
orang-orang yang berhak mendapat hak istimewa sebagai kombatan dalam 
situasi konflik bersenjata internasional.

" Mengenai relevansi konsep kombatan "tanpa hak istimewa" dan "tidak 
sah" dalam perilaku permusuhan, lihat Bab 3.I.1.d.

2. Tawanan perang 
Kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh dalam konflik 
adalah tawanan perang, terlepas dari apakah mereka anggota angkatan 
bersenjata reguler atau non-reguler atau peserta levée en masse.466 Dalam 
hal angkatan bersenjata non-reguler, Konvensi Jenewa Ketiga mengaitkan 
hak mereka atas status tawanan perang dengan pemenuhan secara kolektif 
empat persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan Den Haag untuk status 
kombatan, yaitu: (1) dikomando oleh orang yang bertanggung jawab 
atas bawahannya; (2) memiliki tanda pembeda tetap yang dapat dikenali 
dari kejauhan; (3) membawa senjata secara terbuka; dan (4) melakukan 
operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.467 Menurut Protokol 
Tambahan I, ketentuan pembedaan dengan penduduk sipil yang terlihat 
atau tampak, serta penghormatan terhadap HHI tidak lagi dianggap sebagai 
persyaratan kolektif untuk keberhakan kolektif atas status tawanan perang 
dari angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata non-reguler. Sebaliknya, 
kombatan memiliki kewajiban individual untuk membedakan diri mereka 
dari penduduk sipil selama operasi militer; kegagalan untuk melakukannya 
dapat berimbas pada hilangnya hak individual mereka atas status tawanan 
perang.468 Yang juga berhak atas status tawanan perang, tetapi tidak atas hak 
istimewa sebagai kombatan adalah warga sipil yang secara resmi diotorisasi 
untuk mendampingi angkatan bersenjata, seperti anggota awak sipil dari 
pesawat militer, koresponden perang, kontraktor swasta, dan anggota awak 
kapal niaga atau pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang berperang.469 
Petugas medis dan rohaniwan yang jatuh ke tangan pihak musuh tidak 
dianggap sebagai tawanan perang terlepas dari apakah mereka warga sipil 

466 Peraturan Den Haag, Pasal 1 dan 2; KJ III, Pasal 4(A)(1), (2), (3) dan (6); PT I, Pasal 
44(1). 

467 KJ III, Pasal 4(A)(2).
468 PT I, Pasal 44(3) dan 46; HHI Kebiasaan, Aturan 106.
469 KJ III, Pasal 4(4) dan (5).
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atau anggota angkatan bersenjata.470 Mereka boleh ditahan hanya sejauh 
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan medis dan spiritual tawanan perang, 
dan tidak bisa ditahan atau diinternir stricto sensu (dalam pengartian ketat).471 
Namun demikian, petugas yang ditahan berhak, setidaknya, atas manfaat dan 
pelindungan yang sama seperti tawanan perang.472 

Dua kategori orang tertentu juga harus diperlakukan sebagai tawanan perang: 
personel militer yang didemobilisasi di wilayah pendudukan dan personel 
militer yang diinternir di negara netral. Kasus pertama mencakup mantan 
personel militer yang berada di wilayah pendudukan yang diinternir oleh 
kuasa pendudukan untuk alasan keamanan karena keanggotaan mereka 
sebelumnya dalam angkatan bersenjata lawan dan rasa setia konstan kepada 
pihak beperang musuh dalam sebuah konflik bersenjata yang sedang 
berlangsung. Meskipun mantan personel militer tersebut harus dianggap 
sebagai warga sipil, mereka harus diperlakukan sebagai tawanan perang begitu 
mereka diinternir.473 Kasus kedua berkaitan dengan interniran militer di 
Negara-negara netral. Negara-negara netral yang menerima anggota angkatan 
bersenjata pihak-pihak yang berperang di wilayah mereka, termasuk mereka 
yang terluka dan sakit, diwajibkan untuk menginternir personel tersebut, dan 

470 KJ I, Pasal 28(2).
471 KJ I, Pasal 28(1) dan (3), dan 30; KJ II, Pasal 37(2) dan (3).
472 KJ I, Pasal 28(2); KJ III, Pasal 33(1).
473 KJ III, Pasal 4(B)(1).

Latihan lapangan: mengawal seorang tawanan perang, Rusia, 2002. 
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memberikan mereka, minimal, manfaat dan pelindungan kemanusiaan yang 
diberikan kepada tawanan perang.474

Konsekuensi terpenting dari status tawanan perang adalah bahwa, pada 
prinsipnya, tawanan perang dapat diinternir oleh kuasa penahanan hingga 
akhir permusuhan aktif tanpa prosedur peradilan atau administratif tertentu.475 
Interniran tawanan perang bukan bersifat hukuman, melainkan preventif. 
Tindakan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjauhkan kombatan musuh 
dari medan perang, dalam kondisi yang manusiawi dan untuk melindungi 
mereka dari kerugian akibat permusuhan yang terus berlanjut. Selama interniran 
mereka, tawanan perang mendapat manfaat dari rezim yang rinci terkait hak dan 
pelindungan yang terutama dipaparkan pada Konvensi Jenewa Ketiga.

3. Orang-orang yang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa 
Keempat 

Sebagai aturan umum, orang-orang yang tidak memenuhi syarat atas status 
tawanan perang dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat "mengenai 
pelindungan warga sipil pada saat perang." Berlawanan dengan judulnya, 
pelindungan dari Konvensi Jenewa Keempat tidak tergantung pada status sipil. 
Konvensi ini melindungi tidak hanya (dan tidak semua) warga sipil, namun 
pada dasarnya semua orang yang tidak berhak atas status tawanan perang "yang, 
pada saat tertentu dan dengan cara apa pun, mendapati diri mereka, baik dalam 
konflik atau pendudukan, di tangan Pihak yang terlibat dalam konflik atau Kuasa 
Pendudukan yang mana mereka bukan warga negaranya."476 Jadi, di luar penduduk 
sipil umum, cakupan pelindungan Konvensi Jenewa Keempat juga meluas 
ke warga sipil yang telah berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan, 
tentara bayaran, dan bahkan anggota angkatan bersenjata yang telah kehilangan 
hak mereka atas status tawanan perang akibat aksi spionase atau karena gagal 
membedakan diri dengan penduduk sipil sebagaimana dipersyaratkan oleh HHI. 
Satu-satunya kategori orang yang tidak berhak atas status tawanan perang yang 
mana Negara yang berperang tidak berkewajiban untuk melindunginya menurut 
Konvensi Jenewa Keempat adalah warga negaranya sendiri dan, selama Negara 
tersebut memelihara hubungan diplomatik normal dengan Negara kebangsaan 
orang tersebut, warga negara dari Negara-negara netral yang berada dalam 
wilayahnya serta warga negara dari Negara-negara yang juga menjadi sekutu 
berperang (co-belligerent States).477 

474 KJ III, Pasal 4(B)(2); Konvensi Den Haag No V, Pasal 11.
475 KJ III, Pasal 118(1); HHI Kebiasaan, Aturan 128 A.
476 KJ IV, Pasal 4(1) dan (4).
477 KJ IV, Pasal 4(2). Namun, lihat interpretasi “kewarganegaraan” oleh ICTY dalam The 

Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit. (catatan kaki 69), paragraf 163-169. 
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Pengecualian warga negara bisa jadi sangat bermasalah dalam perang 
pembebasan nasional yang diatur oleh peraturan yang berlaku dalam konflik 
bersenjata internasional, akan tetapi di mana secara formal, pihak musuh 
tersebut mungkin memiliki kewarganegaraan yang sama.478 Terakhir, warga 
negara dari Negara yang bukan pihak pada Konvensi Jenewa Keempat juga 
dikecualikan dari pelindungan. Namun, mengingat ratifikasi kuasi-universal 
dari Konvensi Jenewa 1949 dan sifat kebiasaan dari ketentuan-ketentuannya, 
reservasi ini dapat secara aman dikesampingkan sebagai sesuatu yang tidak 
relevan saat ini. 

4. Orang lain yang dicabut kebebasannya
Seperti yang telah ditunjukkan, sebagian besar orang yang jatuh ke pihak 
musuh dalam konflik bersenjata internasional memenuhi syarat baik 
sebagai tawanan perang atau sebagai orang yang dilindungi menurut 
Konvensi Jenewa Keempat. Namun bahkan kasus-kasus luar biasa yang 
tidak memenuhi kriteria kewarganegaraan dalam Konvensi Jenewa Keempat 
tidak terlepas dari pelindungan HHI. Menurut Protokol Tambahan I, semua 
orang yang terkena dampak situasi konflik bersenjata internasional yang 
berada dalam kekuasaan pihak yang berperang dan yang tidak mendapat 
manfaat untuk perlakuan yang lebih baik menurut HHI, harus diperlakukan 
secara manusiawi dalam segala situasi, serta harus mendapatkan manfaat, 
setidaknya dari sejumlah jaminan mendasar, termasuk jaminan peradilan, 
yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.479 Selain 
itu, ada konsensus yang berkembang bahwa semua orang yang dicabut 
kebebasannya oleh Negara yang berperang berada dalam yurisdiksi Negara 
tersebut dan karena itu mendapat manfaat pelindungan hukum hak asasi 
manusia internasional. Alhasil, dalam situasi konflik bersenjata internasional 
saat ini, tidak ada ruang untuk argumen bahwa kategori orang-orang tertentu 
yang dicabut kebebasannya berada di luar pelindungan hukum, terlepas dari 
apakah mereka disebut "teroris", "pengkhianat" atau "kombatan tidak sah." 

Untuk pendalaman (Relevansi "status" dalam konteks penahanan)480

	 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 6: Combatants and Prisoners of war, 
bagian I dan II, hlm. 178–185.

478 PT I, Pasal 1(4).
479 Lihat, terutama, PT I, Pasal 75, dan HHI Kebiasaan, Aturan 87-105.
480 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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	 Emily Crawford, The Treatment of Combatants and Insurgents under the Law of 
Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2010, 238 halaman.

	 Charles H.B. Garraway, "Combatants: Substance or semantics?," dalam Michael 
Schmitt dan Jelena Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: Exploring 
the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff, Leiden/
Boston, 2007, hlm. 317–335.

	 Knut Dörmann, "The legal situation of "unlawful/unprivileged combatants," 
IRRC, Vol. 85, No. 849, Maret 2003, hlm. 45–74.

	 Frederik Naert, "Detention in peace operations: The legal framework and main 
categories of detainees," Revue de droit militaire et de droit de la guerre, Vol. 1–2, 
No. 45, 2006, hlm. 51–78.

	 Gregory P. Noone et al., "Prisoners of war in the 21st century: Issues in modern 
warfare," Naval Law Review, Vol. 50, 2004, hlm. 1–69.

	 Marco Sassòli, "The status of persons held in Guantánamo under international 
humanitarian law," Journal of International Criminal Justice, Vol. 2/1, Maret 2004, 
hlm. 96–106.

	 “Security Detention," halaman web ICRC. Tersedia pada: https://www.icrc.org/
en/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/security-detention 

How Does Law Protect in War?
	 Kasus No. 126, Israel, Military Prosecutor v. Kassem and Others
	 Kasus No. 261, United States, Status and Treatment of Detainees Held in 

Guantanamo Naval Base
	 Kasus No. 286, The Conflict in Western Sahara

II. INTERNIRAN TAWANAN PERANG

1. Penentuan dan praduga status
Seperti yang dinyatakan di atas, orang-orang yang jatuh ke pihak musuh 
dalam suatu konflik berhak mendapatkan status tawanan perang jika mereka 
memenuhi syarat sebagai: 

(a)  kombatan (anggota angkatan bersenjata atau peserta dalam levée 
en masse);481

481 KJ III, Pasal 4(A)(1), (2), (3) dan (6); PT I, Pasal 44(1).
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(b)  warga sipil yang diotorisasi secara resmi untuk mendampingi 
angkatan bersenjata;482 

(c)  personel militer yang didemobilisasi di wilayah pendudukan;483 
(d)  personel militer yang diinternir di wilayah netral.484 

Dalam realitas konflik bersenjata kontemporer, kehadiran beragam 
pemanggul senjata non-reguler yang jumlahnya semakin banyak membuat 
semakin sulit untuk menentukan secara akurat status dan kesetiaan orang-
orang yang ditangkap.485 Oleh karena itu, HHI menyatakan bahwa orang-
orang yang telah mengambil bagian dalam permusuhan dan jatuh ke pihak 
musuh harus dianggap sebagai tawanan perang, jika mereka mengklaim atau 
tampaknya berhak atas status tawanan perang, atau jika Pihak kepada siapa 
mereka bergantung mengklaim status semacam itu atas nama mereka.486 Jika 
ada keraguan yang timbul mengenai apakah orang tersebut berhak atas status 
tawanan perang, mereka harus diberi status seperti itu hingga status mereka 
ditentukan oleh pengadilan yang kompeten.487 Selain itu, orang-orang yang 
diadili oleh pihak musuh karena pelanggaran yang timbul dari permusuhan 
mempunyai hak untuk menyatakan keberhakan mereka atas status tawanan 
perang dan agar status tersebut dipertimbangkan oleh pengadilan yudisial, 
bila memungkinkan sebelum pengadilan atas pelanggaran tersebut.488 
 
HHI perjanjian tidak merinci lembaga mana yang dapat dianggap sebagai 
"pengadilan yang kompeten" untuk menentukan keberhakan individu 
atas status tawanan perang. Jadi, berbeda dengan pengadilan yudisial yang 
diwajibkan dalam kasus pidana, pembentukan komisi militer oleh cabang 
eksekutif tampaknya dapat diterima untuk tujuan ini. Namun minimal, 
pengadilan yang kompeten tersebut harus memenuhi persyaratan netralitas 
dan independensi, dan menjamin pengamanan prosedural mendasar, 
yang semuanya melekat dalam konsep proses hukum yang semestinya dan 
aturan hukum. Akhirnya, dalam rangka melindungi tahanan perang dari 
tekanan dan untuk memastikan tidak terganggunya pelindungan mereka 
selama durasi pengurungan mereka, mereka tidak dapat dalam keadaa apa 
pun meninggalkan setiap atau semua hak yang diberikan kepada mereka 
berdasarkan HHI.489

482 KJ III, Pasal 4(A)(4) dan (5).
483 KJ III, Pasal 4(B)(1).
484 KJ III, Pasal 4(B)(2); Konvensi Den Haag No. V, Pasal 11.
485 KJ III, Pasal 4(A)(3).
486 PT I, Pasal 45(1).
487 KJ III, Pasal 5(2); PT I, Pasal 45(1).
488 PT I, Pasal 45 (2).
489 KJ III, Pasal 7.
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2. Awal dan akhir pengurungan
(a)  Awal dari pengurungan

Tawanan perang mendapatkan manfaat dari pelindungan atas status mereka 
sejak mereka jatuh ke tangan musuh dan sampai akhirnya mereka dibebaskan 
dan dipulangkan.490 Mereka dianggap "jatuh ke dalam kekuasaan musuh" 
begitu mereka ditangkap selama berlangsungnya permusuhan atau ditahan 
setelah menyerahkan diri atau kapitulasi/penyerahan diri secara massal. 
Menjadi hors de combat saja tidaklah cukup.491 

Setelah ditangkap, dokumen identitas dan objek-objek untuk penggunaan 
pribadi tetap berada di tangan tawanan perang, demikian juga peralatan yang 
diberikan untuk pelindungan pribadi mereka, seperti helm dan masker gas.492 
Demi alasan keamanan, uang dan barang berharga lainnya dapat diambil dari 
tawanan setelah menjalani prosedur formal.493 

Tawanan perang tidak diwajibkan untuk memberikan informasi apa pun selain 
nama keluarga, nama depan, pangkat, tanggal lahir, dan nomor ketentaraan, 
nomor resimen, nomor pribadi atau nomor seri, atau informasi serupa, yang 
juga harus ditunjukkan pada kartu identitas pribadi yang dikeluarkan oleh 
Pihak yang berperang dari mana dia berasal.494 Identitas tawanan perang yang 
tertangkap harus dikomunikasikan tanpa penundaan ke Negara asalnya dan 
keluarga mereka, melalui Biro Informasi Nasional dan Badan Penelusuran 
Pusat ICRC.495 Saluran komunikasi yang sama digunakan sepanjang 
pengurungan untuk pemberitahuan pemindahan, pelepasan, repatriasi, 
pelarian, rawat inap dan kematian, serta untuk merespons pertanyaan apa 
pun mengenai nasib tawanan perang individual.496

490 KJ III, Pasal 5.
491 J.S. Pictet (ed.), Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, Vol. 

III of The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, ICRC, Jenewa, 1960, 
hlm. 76 (penjelasan terbaru sedang disiapkan). Mengenai perbedaan antara berada "di 
bawah kekuasaan" pihak musuh dalam pemaknaan hors de combat (PT I, Pasal 41(1)) 
dan sudah "jatuh ke dalam kekuasaan" pihak musuh untuk tujuan menentukan status 
tawanan perang (PT I, Pasal 41(3)); KJ III Pasal 5(1)), lihat Y. Sandoz, C. Swinarski, B. 
Zimmermann (ed), Commentary on the Additional Protocols, op. cit. (catatan kaki 6), 
paragraf 1611-1612.

492 KJ III, Pasal 18(1), (2) dan (3); HHI Kebiasaan, Aturan 122.
493 KJ III, Pasal 18(4), (5) dan (6).
494 KJ III, Pasal 17(1) dan (3). Lihat juga HHI Kebiasaan, Aturan 123.
495 KJ III, Pasal 70, 122 dan 123. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Biro Informasi 

Nasional dan Badan Penelusuran Pusat, lihat Kotak Teks 6, Bab 4, VI.3.d.
496 KJ III, Pasal 122(5)-(7).
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Setelah ditangkap, tawanan perang harus dievakuasi ke kamp-kamp yang 
berada pada jarak yang aman dari zona tempur.497 Mereka harus diberi 
makanan, air, pakaian dan perawatan medis yang diperlukan, dan tindakan 
pencegahan yang sesuai harus dilakukan untuk memastikan keselamatan 
mereka selama proses evakuasi.498 Kewajiban untuk mengevakuasi tawanan 
mendapat dua pengecualian. Pertama, tawanan perang yang terluka atau 
sakit dapat untuk sementara dipertahankan di lokasi awal apabila kondisi 
kesehatannya sedemikian rupa sehingga evakuasi akan memaparkannya pada 
risiko lebih besar dibandingkan dengan tetap berada di zona bahaya.499 Kedua, 
ketika tawanan perang ditangkap pada saat kondisi tempur yang tidak biasa 
yang menghalangi proses evakuasi mereka, seperti pada saat operasi komando 
di belakang garis musuh, senjata mereka boleh dilucuti, tetapi mereka harus 
dilepaskan dan semua tindakan pencegahan yang dapat ditempuh harus 
dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka.500 Kondisi serupa berlaku 
untuk pemindahan tawanan perang setelah mereka tiba di suatu kamp.501 

(b)  Penghentian pengurungan lebih awal
Setelah proses evakuasi, tawanan perang biasanya akan diinternir sampai 
akhir permusuhan aktif.502 Terdapat tiga keadaan di mana pengurungan bisa 
berakhir lebih awal:

 repatriasi, atau akomodasi di negara netral, untuk tawanan perang 
yang terluka atau sakit karena alasan medis atau kemanusiaan;503 

 melarikan diri (tawanan perang yang ditangkap kembali setelah 
upaya melarikan diri tidak berhasil hanya dapat dikenai hukuman 
disipliner,504 sedangkan tidak boleh ada hukuman dalam bentuk 
apa pun yang dapat dikenakan jika dilakukan penangkapan ulang 
setelah upaya melarikan diri;505 pelarian diri tawanan dianggap 
berhasil ketika dia: (1) bergabung kembali dengan angkatan 
bersenjatanya sendiri atau sekutu, (2) telah meninggalkan wilayah 
yang berada di bawah kendali kuasa penahan atau sekutunya, atau 
(3) telah mencapai kapal sahabat atau sekutu di perairan teritorial, 
tetapi tidak di bawah kendali kuasa penahan);506

497 KJ III, Pasal 19(1) dan (3), dan 20(1) dan (2).
498 KJ III, Pasal 19(3) dan 20(2).
499 KJ III, Pasal 19(2).
500 PT I, Pasal 41(3).
501 KJ III, Pasal 46-48.
502 KJ III, Pasal 118(1).
503 KJ III, Pasal 109. Untuk daftar rinci kasus yang berhak atas repatriasi atau akomodasi 

semacam itu, lihat KJ III, Pasal 110.
504 KJ III, Pasal 92(1) dan (3).
505 KJ III, Pasal 91(2).
506 KJ III, Pasal 91(1). 
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 kematian, yang harus diikuti dengan prosedur formal, khususnya 
jika ada dugaan pembunuhan atau jika penyebab kematian tidak 

diketahui.507

(c)  Pembebasan umum, repatriasi atau pemindahan
Pada saat berakhirnya permusuhan aktif, semua tawanan perang harus 
dibebaskan dan dipulangkan tanpa penundaan, bahkan sekalipun belum 
ada perjanjian damai atau gencatan senjata yang disepakati antara kedua 
belah pihak.508 Dengan demikian, kriteria penentu timbulnya kewajiban 
pembebasan dan repatriasi bukanlah penyelesaian politik konflik tersebut, 
melainkan berakhirnya permusuhan sebenarnya, bersama dengan perkiraan 
masuk akal bahwa permusuhan tidak akan berlanjut di masa mendatang. 
Apakah ini yang terjadi haruslah ditentukan secara objektif dalam masing-
masing konteks. Misalnya, tergantung pada keadaan, indikasi bahwa 
permusuhan aktif telah berakhir bisa meliputi penarikan pasukan dari wilayah 
operasional, dimulainya kembali negosiasi atau hubungan diplomatik antara 
kedua belah pihak, demobilisasi bagian-bagian dari angkatan bersenjata 
mereka, dan pengerahan pasukan multinasional sebagai pengamat gencatan 
senjata atau administrator wilayah yang disengketakan. Dalam konflik antara 
Ethiopia dan Eritrea, misalnya, dan antara Republik Islam Iran dan Irak, 
pemulangan ribuan tawanan perang ditunda selama bertahun-tahun, dengan 
konsekuensi kemanusiaan yang signifikan bagi semua pihak.

Kewajiban kuasa penahan untuk membebaskan dan memulangkan tawanan 
perang bersifat mutlak. Meskipun tidak ada tawanan perang yang dapat 
dipulangkan apabila bertentangan dengan kehendaknya selama pertempuran 
berlangsung,509 tawanan perang pada dasarnya tidak berhak menolak 
pemulangan semacam itu setelah berhentinya permusuhan aktif.510 Namun 
demikian, praktik Negara sejak Perang Dunia II semakin bergeser ke arah 
penerimaan penolakan tawanan perang yang akan dipulangkan, terutama 
berdasarkan prinsip kebiasaan non-refoulement. Menurut prinsip tersebut, 
tidak ada orang yang dapat ditransfer ke negara di mana dia mungkin memiliki 
alasan untuk takut akan mengalami persekusi, penyiksaan atau kematian 
karena ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politiknya. Prinsip 
non-refoulement berasal dari hukum pengungsi dan juga telah secara tegas 
diakui sehubungan dengan pemindahan orang yang dilindungi berdasarkan 

507 KJ III, Pasal 120 dan 121(1), (2) dan (3); HHI Kebiasaan, Aturan 116.
508 KJ III, Pasal 118(1).
509 KJ III, Pasal 109(4).
510 KJ III, Pasal 7.
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Konvensi Jenewa Keempat.511 Ini sudah diakui secara luas sebagai bagian 
dari hukum kebiasaan internasional. Terakhir, tawanan perang yang ditahan 
sehubungan dengan tuntutan pengadilan atau dakwaan atas tindak pidana 
dapat ditahan melampaui berakhirnya permusuhan sampai proses peradilan 
selesai atau sampai mereka menjalani hukumannya. 512

3. Perlakuan dan kondisi interniran
(a)  Tanggung jawab dan perlakuan manusiawi

Menurut Konvensi Jenewa Ketiga, tawanan perang "berada di bawah 
Kekuasaan musuh, tapi bukan di bawah individu atau unit militer yang 
menangkap mereka."513 Jadi, terlepas dari tanggung jawab individual yang 
mungkin ada, tanggung jawab tertinggi untuk perlakuan terhadap tawanan 
perang ada pada pihak yang terlibat dalam konflik yang menahan mereka. 
Tawanan perang dapat dipindahkan ke Negara lain hanya jika Negara lain 
tersebut mampu dan bersedia memberi mereka pelindungan yang menjadi 
hak mereka menurut HHI. Jika mereka dipindahkan, tanggung jawab atas 
perlakuan terhadap mereka berpindah ke Negara penerima selama mereka 
berada dalam penahanan Negara tersebut.514 Namun, apabila Negara tersebut 
gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan HHI dalam hal apa pun yang 
penting, kuasa yang melakukan penahanan semula harus mengambil upaya 
efektif untuk memperbaiki situasi tersebut atau memastikan bahwa tawanan 
perang dikembalikan ke dalam yurisdiksinya.515

Tawanan perang berhak atas perlakuan manusiawi dan penghormatan atas 
pribadi mereka setiap saat.516 Kuasa penahanan harus memperlakukan semua 
tawanan perang secara setara, tanpa perbedaan merugikan berdasarkan 
kriteria seperti ras, kewarganegaraan, agama dan kepercayaan atau pendapat 
politik. Hal ini tentu saja tidak menghalangi perlakuan istimewa yang 
dibenarkan berdasarkan pangkat, jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan atau 
kualifikasi profesional.517 HHI melarang tindakan atau kelalaian yang tidak 
sah yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan tawanan 
perang, termasuk, secara khusus, mutilasi fisik serta eksperimen medis 
atau ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh kondisi kesehatan dan yang 
bukan untuk kepentingan tawanan yang bersangkutan.518 Selain itu, tawanan 

511 Lihat Konvensi tentang Status Pengungsi, 28 Juli 1951, Pasal 33(1); KJ IV, Pasal 45(4).
512 KJ III, Pasal 115(2) dan (3); HHI Kebiasaan, Aturan 128 dalam kesimpulan.
513 KJ III, Pasal 12(1).
514 KJ III, Pasal 12(2).
515 KJ III, Pasal 12(3).
516 KJ III, Pasal 13 dan 14; HHI Kebiasaan, Aturan 87.
517 KJ III, Pasal 16. Lihat juga KJ III, Pasal 43(1), 44(1) dan 45(1); HHI Kebiasaan, Aturan 88.
518 KJ III, Pasal 13(1); HHI Kebiasaan, Aturan 92.
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perang harus selalu dilindungi dari kekerasan, intimidasi, penghinaan dan 
keingintahuan publik.519 Karena tawanan perang sangat riskan mendapat aksi 
balas dendam dari kuasa penahan, Konvensi Jenewa Ketiga secara khusus 
melarang tindakan balas dendam terhadap mereka.520

(b)  Kondisi interniran
Tempat-tempat interniran
Kuasa penahan dapat melakukan interniran atas tawanan perang atau 
membatasi pergerakan mereka, tetapi tidak boleh menahan mereka di sel-
sel atau lembaga pemasyarakatan tertutup kecuali jika diperlukan untuk 
menjaga kesehatan mereka atau untuk tujuan sanksi pidana dan disipliner.521 
Tawanan perang harus diinternir dalam kelompok yang sesuai dengan 
kewarganegaraan, bahasa dan adat istiadat mereka, serta dengan kawan-
kawan dari satuan yang sama pada saat penangkapan.522 Tawanan perang 
dapat juga dibebaskan sebagian atau seluruhnya secara bersyarat atau dengan 
janji, bila berlaku.523 

Sejauh menyangkut tempat interniran, tawanan perang harus ditahan di darat 
dan di luar zona yang terkena dampak pertempuran militer atau iklim yang 
tidak sehat.524 Mereka berhak atas langkah-langkah pelindungan yang sama 
dari pemboman udara dan bahaya perang lain seperti halnya penduduk sipil 
setempat.525 Guna melindungi mereka dari serangan langsung dan dampak 
insidental dari permusuhan, kamp tawanan perang harus ditandai dengan 
huruf PW atau PG – dengan ukuran dan tampilan yang membuatnya terlihat 
jelas – dan lokasi-lokasinya dikomunikasikan kepada pihak lawan.526 

Kebutuhan dasar
Kuasa penahan harus menyediakan makanan, air, tempat tinggal, pakaian dan 
perawatan medis gratis yang diperlukan, bagi tawanan perang yang berada 
dalam penahanannya,527 dengan juga memperhitungkan iklim setempat, sifat 
pekerjaan sehari-hari mereka, dan kebiasaan serta adat istiadat mereka.528 
Tawanan perang harus diakomodasi dalam kondisi yang setara dengan 

519 KJ III, Pasal 13(2).
520 KJ III, Pasal 13(3); HHI Kebiasaan, Aturan 146.
521 KJ III, Pasal 21(1) dan 22(1).
522 KJ III, Pasal 22(3).
523 KJ III, Pasal 21(2) dan (3).
524 KJ III, Pasal 22(1) dan (2), dan 23(1); HHI Kebiasaan, Aturan 121.
525 KJ III, Pasal 22(1) dan (2).
526 KJ III, Pasal 23(3) dan (4).
527 KJ III, Pasal 15 dan 30(5); HHI Kebiasaan, Aturan 118.
528 KJ III, Pasal 25(1), 26(1), (2) dan (3), dan 27(1).
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kondisi pasukan dari kuasa penahanan.529 Manakala tawanan perang wanita 
ditahan di kamp yang sama dengan laki-laki, area dan fasilitas sanitasi terpisah 
harus disediakan bagi mereka.530 Berdasarkan ketersediaan kemampuan 
finansial mereka, tawanan perang juga harus diperbolehkan untuk membeli 
bahan makanan tambahan, sabun dan tembakau serta barang-barang serupa 
dengan harga pasar setempat.531

Kuasa penahanan harus mengambil semua langkah sanitasi yang diperlukan 
untuk memastikan kondisi di kamp-kamp bersih dan higienis,532 dan harus 
melakukan pemeriksaan kesehatan setidaknya sebulan sekali.533 Tawanan 
perang harus mendapat akses ke perawatan medis yang sesuai dengan 
kebutuhan mereka, sebaiknya dari petugas medis pihak yang berperang 
dari mana mereka berasal dan, jika memungkinkan, dari Negara mereka 
sendiri.534 Untuk tujuan ini, kuasa penahan dapat mempertahankan petugas 
medis dan rohaniwan angkatan bersenjata musuh dan mengharuskan mereka 
untuk melaksanakan fungsi medis dan spiritual mereka untuk kepentingan 
rekan-rekan mereka yang ditangkap.535 

Tentu, dalam cakupan rutinitas disiplin yang ditentukan oleh otoritas militer, 
tawanan perang harus diperbolehkan untuk secara bebas menjalankan 
agama mereka dan menghadiri pelayanan keimanan mereka di tempat yang 
memadai untuk tujuan tersebut.536 Rohaniwan yang ditahan dan tawanan 
perang yang, dalam kehidupan sipilnya melakukan pelayanan keagamaan, 
harus diperbolehkan untuk secara bebas melakukan pelayanan mereka.537 
Kuasa penahan juga harus mendorong tawanan perang untuk terlibat 
dalam kegiatan intelektual, pendidikan, dan rekreasi, termasuk olahraga 
dan permainan, dan memberi mereka waktu, tempat dan peralatan yang 
diperlukan untuk tujuan tersebut.538

Komando dan disiplin
Setiap kamp tawanan perang harus berada di bawah kewenangan langsung 
perwira angkatan bersenjata reguler dari kuasa penahan539 dan bertanggung 

529 KJ III, Pasal 25(1).
530 KJ III, Pasal 25(4) dan 29(2); HHI Kebiasaan, Aturan 119.
531 KJ III, Pasal 28(1).
532 KJ III, Pasal 29(1).
533 KJ III, Pasal 31.
534 KJ III, Pasal 30(3).
535 KJ III, Pasal 33(2).
536 KJ III, Pasal 34; HHI Kebiasaan, Aturan 127.
537 KJ III, Pasal 35-37.
538 KJ III, Pasal 38.
539 KJ III, Pasal 39(1).
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jawab atas penerapan Konvensi Jenewa Ketiga.540 Setiap perintah dan 
komando yang ditujukan kepada tawanan perang individual harus diberikan 
dalam bahasa yang mereka pahami.541 Teks Konvensi Jenewa Ketiga dan 
perjanjian khusus apapun yang disepakati antar pihak yang berperang juga 
harus dipasang di dalam kamp tawanan perang dalam bahasa yang bisa 
dipahami oleh tawanan.542 Selama pengurungan mereka, tawanan perang 
tetap tunduk pada disiplin kamp. Kuasa penahanan dapat, sesuai dengan 
ketentuan Konvensi Jenewa Ketiga, mengambil semua langkah yang secara 
masuk akal diperlukan untuk mencegah atau merepresi kerusuhan, pelarian 
atau tindakan ketidakpatuhan serupa. Namun, penggunaan senjata terhadap 
tawanan perang, terutama terhadap mereka yang melarikan diri atau mencoba 
melarikan diri, merupakan tindakan ekstrem dan harus selalu didahului 
dengan peringatan sesuai dengan keadaannya.543 

(c)  Kerja kasar dan sumber daya keuangan
Pada prinsipnya, tawanan perang yang sehat dan bugar boleh dipaksa bekerja, 
dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pangkat dan kondisi fisik 
mereka.544 Perwira atau orang-orang dengan status setara tidak boleh dipaksa 
bekerja, dan bintara bisa diwajibkan melaksanakan tugas-tugas pengawasan 
saja. Akan tetapi, kedua kategori ini dapat meminta pekerjaan yang sesuai 
bagi mereka.545 Kerja wajib dibatasi untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan 
administrasi kamp,   instalasi atau pemeliharaan, atau salah satu dari bidang 
lain yang diatur dalam Konvensi Jenewa Ketiga.546 Yang selalu menjadi 
pengecualian adalah pekerjaan yang bersifat atau bertujuan militer, atau 
bekerja di industri metalurgi, permesinan dan kimia yang dapat diperkirakan 
akan memberikan kontribusi penting pada upaya perang.547 Yang juga dilarang 
adalah pekerjaan yang merendahkan martabat dan, kecuali dilakukan oleh 
sukarelawan, pekerjaan yang tidak sehat atau berbahaya, seperti pembersihan 
ranjau dan perangkat sejenis.548 Tawanan perang dapat dibebaskan dari 
kerja karena alasan kesehatan.549 Kondisi kerja harus memadai dari segi 
akomodasi, makanan, pakaian dan peralatan serta tidak boleh kurang dari 
yang didapatkan oleh warga negara dari kuasa penahanan yang dipekerjakan 

540 Ibid. 
541 KJ III, Pasal 41(2).
542 KJ III, Pasal 41(1).
543 KJ III, Pasal 42.
544 KJ III, Pasal 49(1).
545 KJ III, Pasal 49(2) dan (3).
546 KJ III, Pasal 50.
547 Ibid.
548 KJ III, Pasal 52; HHI Kebiasaan, Aturan 95.
549 KJ III, Pasal 55.
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untuk pekerjaan yang sama, terutama sehubungan dengan jangka waktu, 
pelatihan, keamanan dan pelindungan tenaga kerja.550

Semua tawanan perang berhak mendapatkan pembayaran yang adil dari 
kuasa penahanan untuk pekerjaan yang wajib mereka laksanakan, serta 
pembayaran satu bulan di muka yang sepadan dengan pangkat mereka di 
Negara asalnya.551 Kerja berbayar meliputi tugas-tugas spiritual atau medis 
yang dilakukan untuk kepentingan rekan-rekan mereka.552 Tawanan juga 
harus diperbolehkan untuk mendapat pembayaran tambahan dari Negara asal 
mereka,553 dan untuk menerima atau mengirimkan uang melalui transfer.554 
Namun, dalam keadaan apa pun, kuasa penahan dapat membatasi jumlah 
maksimum uang tunai yang boleh dipegang oleh para tawanan.555 

(d)  Hubungan dengan dunia luar
Sangat penting agar tawanan perang dapat mempertahankan hubungan dengan 
dunia luar, terutama dengan keluarga mereka dan Negara asal mereka. Oleh 
karena itu, HHI mengharuskan agar tawanan perang individu diperbolehkan 
untuk mengirim kartu penangkapan dengan segera ke keluarga mereka dan 
ke Badan Penelusuran Pusat ICRC, menginformasikan tentang penangkapan 
mereka, alamat pos dan kondisi kesehatan.556 Selama pengurungan, tawanan 
perang diperbolehkan berkorespondensi melalui surat, kartu – dan, jika 
perlu, telegram – dalam bahasa asli mereka.557 Kini, hal tersebut mungkin 
harus ditafsirkan untuk mencakup panggilan telepon dan pesan elektronik 
yang dikirim melalui internet. Tawanan perang juga boleh menerima paket 
individual atau kiriman kolektif yang berisikan barang-barang seperti bahan 
makanan, pakaian, obat-obatan dan barang-barang yang bersifat keagamaan, 
pendidikan atau rekreasi.558 Semua korespondensi, paket atau kiriman yang 
ditujukan kepada tawanan perang atau dikirim oleh mereka boleh disensor 
atau diperiksa oleh Negara pengirim dan Negara penerima.559 

550 KJ III, Pasal 51 dan Pasal 53.
551 KJ III, Pasal 60, 62 dan 67. 
552 KJ III, Pasal 62.
553 KJ III, Pasal 61.
554 KJ III, Pasal 63.
555 KJ III, Pasal 58.
556 KJ III, Pasal 70.
557 KJ III, Pasal 71; HHI Kebiasaan, Aturan 125.
558 KJ III, Pasal 72.
559 KJ III, Pasal 76(1) dan (2). Untuk pembatasan lebih lanjut terhadap jumlah dan frekuensi 

item korespondensi, paket dan pengiriman, lihat KJ III, Pasal 71, 72 dan 76(3). Lihat juga J.S. 
Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 491), hlm. 
376-377.
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Selanjutnya, perwakilan dari Kuasa Pelindung dan utusan ICRC harus 
mendapatkan akses ke semua tempat di mana tawanan perang mungkin 
ditahan. Mereka harus diperbolehkan mewawancarai para tawanan dan 
perwakilan mereka tanpa saksi, jika perlu melalui seorang penerjemah, dan 
untuk memilih dengan bebas tempat yang hendak mereka kunjungi. Jangka 
waktu dan frekuensi kunjungan semacam ini tidak boleh dibatasi, dan 
kunjungan tidak boleh dilarang kecuali untuk alasan kepentingan militer 
mendesak, dan kemudian hanya sebagai langkah luar biasa dan sementara. 
Sebelum kunjungan, nama-nama utusan ICRC harus diserahkan untuk 
disetujui oleh kuasa penahan.560

(e)  Hubungan dengan otoritas
Permintaan, keluhan dan perwakilan
Tawanan perang memiliki hak tidak terbatas untuk mengajukan permintaan 
dan keluhan mengenai kondisi interniran mereka kepada kuasa penahan, 
perwakilan dari Kuasa Pelindung atau utusan ICRC.561 Tawanan perang 
sebaiknya diwakili oleh perwira paling senior di antara mereka atau, apabila 

560 KJ III, Pasal 126; HHI Kebiasaan, Aturan 124.
561 KJ III, Pasal 78(1) dan (2).

Pemulangan 279 tawanan perang Ethiopia di bawah naungan ICRC, perbatasan Eritrea-Ethiopia, 
2002.
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tidak ada perwira, oleh seorang tahanan yang dipilih oleh rekan-rekannya 
dan disetujui oleh kuasa penahan.562 Kuasa penahan harus memberikan 
kepada "perwakilan tahanan" waktu, fasilitas dan kebebasan bergerak yang 
diperlukan untuk mewujudkan kewajiban mereka dalam hal pemeriksaan, 
representasi dan komunikasi.563

Otoritas yudisial dan disiplin
Tawanan perang tunduk pada hukum, peraturan dan perintah yang berlaku 
dalam angkatan bersenjata kuasa penahan. Kuasa penahan, dalam batas-
batas HHI, dapat mengambil langkah-langkah hukum atau disipliner 
sehubungan dengan pelanggaran yang dapat dihukum yang dilakukan oleh 
seorang tawanan perang.564 Konvensi Jenewa Ketiga didasarkan pada prinsip 
bahwa tawanan perang yang dapat dikenai proses dan sanksi disipliner atau 
peradilan harus diberi hak, pelindungan dan perlakuan yang sama seperti 
halnya anggota angkatan bersenjata kuasa penahan dalam situasi yang sama. 
Hal ini tidak hanya berlaku untuk masalah apakah kasus ini harus diputuskan 
oleh pengadilan militer atau sipil,565 tetapi juga untuk sifat hukuman 566 dan 
perlakuan serta kondisi penghidupan tawanan selama pelaksanaan hukuman 
tersebut.567

Perlakuan istimewa
Dalam beberapa hal, HHI bahkan mewajibkan agar tawanan perang mendapat 
perlakuan istimewa, terutama karena mereka tidak memiliki kewajiban kesetiaan 
terhadap kuasa penahanan dan berada dalam pengurungan akibat keadaan yang 
berada di luar kendali mereka. Misalnya, Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan 
bahwa otoritas yang berwenang perlu memberikan kelonggaran dan, sedapat 
mungkin, memberikan preferensi ke langkah disipliner dibandingkan langkah 
yudisial,568 dan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, mereka tidak harus terikat 
pada hukuman minimum yang diatur dalam hukum nasional.569 Untuk alasan 
yang sama, tidak ada tawanan perang yang dapat dicabut pangkatnya oleh kuasa 
penahan, atau dicegah untuk memakai lencananya.570 Status khusus dan situasi 
tawanan perang harus benar-benar dipertimbangkan dengan sangat hati-hati 
sebelum suatu hukuman mati dijatuhkan. Ketika hukuman seperti itu dijatuhkan, 

562 KJ III, Pasal 79.
563 KJ III, Pasal 80 dan Pasal 81.
564 KJ III, Pasal 82.
565 KJ III, Pasal 84(1).
566 KJ III, Pasal 87(1).
567 KJ III, Pasal 88 dan Pasal 108.
568 KJ III, Pasal 83.
569 KJ III, Pasal 87(2).
570 KJ III, Pasal 87(4).
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status dan situasi tawanan perang mengharuskan agar pelaksanaannya ditunda 
setidaknya selama enam bulan.571 Kuasa penahan harus memberitahu perwakilan 
tawanan dan Kuasa Pelindung mengenai setiap proses peradilan yang diikuti oleh 
tawanan perang, serta mengenai setiap keputusan dan hukuman yang dijatuhkan 
terhadapnya,572 sehingga memungkinkan perwakilan Kuasa Pelindung untuk 
menghadiri persidangan dan untuk mengambil langkah-langkah terkait lainnya 
yang termasuk dalam fungsi mereka.573 Terakhir, Konvensi Jenewa Ketiga juga 
mengatur dengan jelas bahwa tawanan perang yang dituntut berdasarkan hukum 
dari kuasa penahan untuk perbuatan yang dilakukan sebelum penangkapannya 
akan tetap mendapatkan manfaat dan pelindungan atas status mereka menurut 
HHI bahkan jika terbukti bersalah.574 

Jaminan prosedural
Aturan-aturan HHI yang mengatur pelaksanaan proses disipliner dan 
peradilan serta pelaksanaan sanksi terhadap tawanan perang merefleksikan 
suatu katalog jaminan mendasar yang diterima secara luas sebagai sesuatu 
yang melekat pada konsep-konsep dasar aturan hukum, pengadilan yang 
adil dan perlakuan manusiawi. Dengan demikian, dalam keadaan apa 
pun, tawanan perang tidak boleh diadili oleh suatu pengadilan yang gagal 
memberikan jaminan penting independensi dan imparsialitas sebagaimana 
diakui secara luas atau untuk memberikan kepada terdakwa hak-hak yang 
memadai dan sarana pembelaan.575 Lebih khusus lagi, seorang tawanan 
perang yang didakwa harus diberitahu tentang tuduhan terhadapnya dan hak 
atas bantuan oleh advokat atau penasihat hukum yang memenuhi syarat atas 
pilihannya sendiri, untuk memanggil saksi dan, jika perlu, untuk jasa seorang 
penerjemah yang kompeten.576 Tawanan perang tidak boleh diadili atau 
dihukum karena tindakan yang tidak dipidana pada saat tindakan tersebut 
dilakukan.577 Mereka tidak dapat dihukum lebih dari sekali untuk tindakan 
yang sama,578 tidak dapat dipaksa untuk membuat pengakuan,579 dan tidak 
dapat dihukum tanpa kesempatan untuk membela diri.580 Setiap tawanan 
perang juga memiliki hak untuk mengajukan banding atau permohonan atas 
setiap hukuman yang dijatuhkan terhadapnya.581

571 KJ III, Pasal 100(3) dan 101.
572 KJ III, Pasal 104 dan Pasal 107.
573 KJ III, Pasal 105(5).
574 KJ III, Pasal 85.
575 KJ III, Pasal 84(2); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
576 KJ III, Pasal 96(4) dan 105(1); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
577 KJ III, Pasal 99(1); HHI Kebiasaan, Aturan 101.
578 KJ III, Pasal 86; HHI Kebiasaan, Aturan 100.
579 KJ III, Pasal 99(2); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
580 KJ III, Pasal 96 dan 99(3); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
581 KJ III, Pasal 106; HHI Kebiasaan, Aturan 100.
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Larangan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat
Setiap tawanan perang yang dihukum karena pelanggaran disipliner atau 
pidana tetap berada di bawah pelindungan HHI, termasuk dalam berbagai 
hal yang menyangkut pilihan dan pelaksanaan hukuman. Yang paling 
penting, hukuman disipliner dalam hal apa pun tidak boleh tidak manusiawi, 
brutal atau berbahaya bagi kesehatan tawanan perang.582 Yang juga dilarang 
adalah menggunakan hukuman kolektif atas tindakan individual, hukuman 
fisik, pengurungan di tempat yang tidak mendapatkan cahaya matahari dan, 
secara umum, penyiksaan atau kekejaman dalam bentuk apa pun.583 Terakhir, 
tawanan perang yang telah menjalani hukuman disipliner atau peradilan 
tidak boleh diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan tawanan 
perang lain.584

Untuk pendalaman (Interniran tawanan perang)585

 Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford 
University Press, Oxford, edisi ketiga, 2009.

 Silvia Borelli, "Casting light on the legal black hole: International law and 
detentions abroad in the 'War on Terror'," IRRC, Vol. 87, No. 857, Maret 2005, 
hlm. 39–68.

How Does Law Protect in War?
 Dokumen No. 97, United States Military Tribunal at Nuremberg, United States v. 

Wilhelm von Leeb et al.
 Kasus No. 99, United States, Ex Parte Quirin et al.
 Kasus No. 114, Malaysia, Osman v. Prosecutor
 Kasus No. 160, Eritrea/Ethiopia, Partial Award on POWs
 Kasus No. 170, ICRC, Iran/Iraq Memoranda
 Kasus No. 263, United States, Hamdan v. Rumsfeld

582 KJ III, Pasal 89(3).
583 KJIII, Pasal 87(3); HHI Kebiasaan, Aturan 90-91 dan 103.
584 KJ III, Pasal 88(4).
585 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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III. INTERNIRAN DAN PENAHANAN WARGA SIPIL 

Tidak semua orang yang dicabut kebebasannya dalam situasi konflik 
bersenjata internasional memenuhi syarat untuk mendapatkan status tawanan 
perang. Terutama di wilayah pendudukan, tetapi juga di dalam wilayah 
mereka sendiri, Negara-negara yang berperang secara berkala menghadapi 
warga sipil yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau menjadi ancaman 
keamanan serius yang mewajibkan penahanan mereka. Selain itu, tentara 
bayaran yang ditangkap dan anggota angkatan bersenjata yang tertangkap 
dalam aksi spionase, atau saat mempersiapkan atau melakukan serangan 
tanpa mengenakan seragam, tidak berhak atas status tawanan perang. Orang-
orang ini pada umumnya masuk dalam lingkup pelindungan Konvensi 
Jenewa Keempat. Lebih lanjut lagi, mereka yang tidak berhak atas status 
"orang-orang yang dilindungi" menurut Konvensi Jenewa Keempat tetap 
mendapatkan manfaat dari jaminan mendasar yang diakui berdasarkan HHI 
kebiasaan, yang memberikan pelindungan yang sama.586 Sekalipun bagian ini 
fokus pada warga sipil yang dicabut kebebasannya oleh pihak yang terlibat 
dalam konflik bersenjata internasional, harus diingat bahwa pelindungan 
yang sama juga berlaku untuk orang lain yang termasuk dalam lingkup 
personal pemberlakuan Konvensi Jenewa Keempat seperti yang dijelaskan 
pada bagian I.3. di atas. 

1. Awal dan akhir interniran 
(a)  Awal interniran

Interniran wajib
Interniran wajib adalah langkah keamanan yang paling berat yang dapat 
dipergunakan oleh pihak yang berperang. Interniran wajib ini dapat 
diberlakukan hanya sebagai pilihan terakhir, ketika langkah pengendalian 
yang kurang intrusif, seperti pemberlakuan tempat tinggal yang ditunjuk, 
pembatasan pergerakan atau larangan kegiatan profesional atau politik 
tertentu, dianggap tidak memadai.587 Di wilayah mereka sendiri, pihak-
pihak yang terlibat dalam konflik mungkin memerintahkan interniran 
terhadap orang yang dilindungi hanya jika karena alasan keamanan mereka 
mengakibatkan interniran "benar-benar diperlukan,"588 sedangkan di wilayah 
pendudukan, interniran tersebut harus dianggap "diperlukan untuk alasan 
keamanan imperatif."589 Mengingat lingkup diskresi yang diperbolehkan 
bagi kuasa penahanan atau pendudukan, istilah-istilah ini dapat dianggap 

586 PT I, Pasal 45(3) dan 75; HHI Kebiasaan, Aturan 87-105.
587 KJ IV, Pasal 41(1) dan 78(1).
588 KJ IV, Pasal 42(1).
589 KJ IV, Pasal 78(1).
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sangat serupa. Pada intinya, keduanya mengharuskan orang-orang tersebut 
membawa ancaman signifikan terhadap keamanan internal atau eksternal 
kuasa penahan yang tidak dapat ditangani dengan tindakan yang kurang 
intrusif dibandingkan dengan interniran. Hal ini sudah pasti akan mencakup 
kegiatan yang merupakan partisipasi secara langsung dalam permusuhan. 
Kegiatan atau afiliasi lain yang mungkin menjustifikasi interniran orang yang 
dilindungi meliputi kegiatan subversif yang dilakukan di dalam wilayah kuasa 
penahan, keanggotaan dalam organisasi yang bertujuan untuk menyebabkan 
gangguan, bantuan langsung kepada musuh, dan aksi sabotase atau spionase. 
Namun, fakta semata-mata bahwa seseorang adalah warga negara musuh 
tidak dapat dianggap sebagai ancaman keamanan yang secara otomatis 
menjustifikasi interniran tanpa benar-benar mengalahkan gagasan untuk 
menyesuaikan langkah-langkah keamanan dengan kebutuhan masing-masing 
kasus individual dan menyisakan interniran untuk kasus yang paling serius. 
Singkatnya, faktor penentu tampaknya adalah bahwa Negara penahan "harus 
memiliki alasan yang baik untuk berpikir bahwa orang yang bersangkutan, 
atas dasar aktivitas, pengetahuan atau kualifikasinya, merupakan ancaman 
nyata terhadap keamanan sekarang atau di masa mendatang."590 Namun apa 
pun yang terjadi, interniran harus tetap merupakan upaya luar biasa yang 
menjadi pilihan terakhir.

Pengamanan prosedural
Penentuan bahwa seseorang yang dilindungi merupakan ancaman 
keamanan yang membuat perlu dilakukannya interniran terhadap orang 
tersebut harus dilakukan terhadap setiap individu melalui proses reguler di 
hadapan pengadilan atau lembaga administrasi yang sesuai yang ditunjuk 
oleh kuasa penahanan atau kuasa pendudukan untuk tujuan tersebut, tidak 
di hadapan seorang hakim individu atau perwira militer.591 Proses tersebut 
harus memastikan bahwa orang yang bersangkutan diinformasikan dengan 
segera, dalam bahasa yang dia mengerti, mengenai alasan penahanannya, 592 
dan harus meliputi hak mengajukan banding.593 Banding harus diputuskan 
secepat mungkin594 dan, apabila interniran dipertahankan, pengadilan atau 
badan administratif harus meninjau setidaknya dua kali setahun mengenai 
perlu atau tidaknya interniran tersebut, dengan tujuan untuk melakukan 
perubahan yang menguntungkan terhadap keputusan awal, jika keadaan 

590 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 
hlm. 258.

591 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 
hlm. 369.

592 PT I, Pasal 75(3).
593 KJ IV, Pasal 78(2).
594 KJ IV, Pasal 43(1) dan 78(2).
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memungkinkan.595 Dampak kemanusiaan yang semakin parah akibat 
interniran dalam jangka waktu yang lama harus selalu diperhitungkan. Kecuali 
orang-orang yang dilindungi terkait menyatakan keberatan, kuasa penahanan 
harus memberitahukan kepada Kuasa Pelindungan, tanpa penundaan, nama-
nama semua orang yang dilindungi yang diinternir atau dibebaskan dari 
interniran, bersama dengan keputusan pengadilan atau badan administratif 
yang relevan.596 Wanita hamil dan ibu yang bayinya bergantung kepadanya 
yang diinternir karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata harus 
dipertimbangkan kasusnya dengan prioritas setinggi-tingginya.597

Interniran sukarela
Jika situasi memerlukannya,598 orang-orang yang dilindungi yang berada 
di wilayah pihak yang terlibat dalam konflik dapat juga secara sukarela 
menuntut interniran atas mereka tetapi, untuk memastikan ketulusan 
permintaan tersebut dan untuk menghindari penyelewengan, hal tersebut 
harus dilakukan melalui perwakilan Kuasa Pelindungan atau ICRC.599 Kasus-
kasus di mana interniran sukarela mungkin untuk kepentingan orang-orang 
yang dilindungi termasuk situasi di mana mereka terkena ancaman atau 
kekerasan dari masyarakat umum, atau di mana kebangsaan atau kesetiaan 
mereka membuat mereka tidak dapat mencari pekerjaan atau mencari 
nafkah. Situasi serupa juga bisa timbul karena orang-orang yang dilindungi 
yang adalah warga di wilayah pendudukan, misalnya dalam kasus warga 
sipil yang telah berkolaborasi dengan kuasa pendudukan dengan cara yang 
sedemikian sehingga memprovokasi permusuhan dari penduduk secara 
umum. Dalam situasi seperti itu, Negara teritorial wajib merespon positif 
tuntutan atas interniran sukarela. Namun, kemungkinan interniran sukarela 
tidak bisa diramalkan untuk wilayah-wilayah pendudukan, dan Konvensi 
Jenewa Keempat melarang setiap bentuk interniran dalam situasi selain yang 
disebutkan.600 

Interniran hukuman
Meskipun interniran pada umumnya merupakan langkah keamanan preventif 
daripada bersifat hukuman, Konvensi Jenewa Keempat juga mengakui 
kemungkinan mengkonversi hukuman penjara menjadi hukuman interniran 
untuk periode yang sama sebagai suatu hukuman (preferensial) atas tindak 

595 KJ IV, Pasal 43(1) dan 78(2).
596 KJ IV, Pasal 43(2).
597 PT I, Pasal 76(2); HHI Kebiasaan, Aturan 134.
598 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 258–259.
599 KJ IV, Pasal 42(2).
600 KJ IV, Pasal 79.
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pidana.601 Pengecualian pada sifat preventif dari interniran ini hanya berlaku 
di wilayah pendudukan dan bertujuan untuk memberikan kepada orang-
orang yang dilindungi, yang telah melakukan pelanggaran ringan tanpa 
motif tidak terhormat, suatu perlakuan dan kondisi interniran yang lebih 
menguntungkan dibandingkan dengan penjara umum.602 Namun Konvensi 
menjelaskan bahwa dalam kasus luar biasa untuk penggunaan hukuman 
tersebut, interniran tidak boleh diberlakukan sebagai hukuman tanpa batas 
tetapi, seperti halnya dalam hukuman penjara, harus dengan jangka waktu 
yang ditentukan secara proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.603

(b)  Berakhirnya interniran
Berakhirnya ancaman keamanan individual
Orang-orang yang diinternir karena tindakan yang berkaitan dengan konflik 
bersenjata harus dibebaskan sesegera mungkin dan, dalam keadaan apa pun, 
segera setelah keadaan atau alasan yang membenarkan interniran tidak ada 
lagi.604 Sudah menjadi fungsi peninjauan berkala untuk memastikan bahwa 
tidak ada orang-orang yang dilindungi yang dikenakan interniran wajib lebih 
lama daripada yang mutlak diperlukan untuk alasan keamanan.

601 KJ IV, Pasal 68(1).
602 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), hlm. 

343–344.
603 KJ IV, Pasal 68(1).
604 KJ IV, Pasal 132(1); PT I, 75(3); HHI Kebiasaan, Aturan 128 B.

Keluarga yang menyambut interniran Pantai Gading yang dibebaskan, kamp pengungsi, Liberia, 2012.
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Melarikan diri
Interniran individual bisa juga berhasil melarikan diri. Interniran yang 
ditangkap kembali setelah melarikan diri atau ketika mencoba melarikan diri 
dapat dikenakan pengawasan khusus, tetapi hanya boleh dikenakan hukuman 
disipliner, bahkan dalam kasus pelanggaran berulang.605 

Kematian
Apabila seorang interniran meninggal, akta kematian harus dipersiapkan oleh 
dokter.606 HHI juga memuat ketentuan tentang pemberitahuan selanjutnya 
ke Kuasa Pelindungan dan Badan Penelusuran Pusat,607 penanganan surat 
wasiat,608 penguburan yang layak atau kremasi dan penandaan kuburan.609 
Jika diduga bahwa interniran itu dibunuh, atau jika penyebab kematian tidak 
diketahui, kuasa penahanan harus segera melakukan penyelidikan resmi 
mengenai kasus ini,610 menyiapkan laporan resmi611 dan, tergantung pada 
hasil penyelidikan, mendorong penuntutan pidana yang sesuai.612

Pembebasan karena alasan kemanusiaan
Pihak yang berperang, bahkan selama permusuhan berlangsung, harus 
berusaha untuk membebaskan, merepatriasi, atau memulangkan ke tempat 
tinggalnya kategori interniran tertentu, atau menampung mereka di negara 
netral, khususnya anak-anak, wanita hamil dan ibu dengan bayi dan anak 
kecil, yang terluka dan sakit, serta interniran yang telah ditahan untuk jangka 
waktu yang lama.613 

Pembebasan umum, repatriasi atau pemulangan
Menurut Konvensi Jenewa Keempat, interniran "harus berakhir sesegera 
mungkin setelah berhentinya permusuhan."614 Formulasi ini secara nyata kurang 
menuntut bagi kuasa penahan dibandingkan dengan persyaratan ketat tentang 
pembebasan dan repatriasi "tanpa penundaan setelah berakhirnya permusuhan" 
yang digunakan untuk tawanan perang.615 Rasional dari ketentuan tersebut tidak 
untuk melarang segala bentuk interniran setelah berakhirnya permusuhan, 

605 KJ IV, Pasal 120(1) dan (2). Lihat juga KJ IV, Pasal 120(3), untuk interniran yang mem-
bantu dan bersekongkol melarikan diri.

606 KJ IV, Pasal 129(2).
607 KJ IV, Pasal 129(3).
608 KJ IV, Pasal 129(1).
609 KJ IV, Pasal 130, HHI Kebiasaan, Aturan 115.
610 KJ IV, Pasal 131(1); HHI Kebiasaan, Aturan 116.
611 KJ IV, Pasal 131(2).
612 KJ IV, Pasal 131(3).
613 KJ IV, Pasal 132 (2); lihat juga HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 128.
614 KJ IV, Pasal 133(1); HHI Kebiasaan, Aturan 128 B.
615 KJ III, Pasal 118(1).



PENAHANAN DAN INTERNIRAN 211

tapi untuk mencegah perpanjangan waktu interniran yang tidak terbatas ketika 
konteks umum yang menjustifikasi langkah penginterniran itu sudah tidak ada.616 
Setelah permusuhan militer atau situasi pendudukan berakhir, pihak yang terlibat 
dalam konflik harus memastikan pemulangan semua interniran ke tempat 
terakhir mereka tinggal, atau memfasilitasi repatriasi mereka.617 Untuk tujuan 
itu, kedua belah pihak dapat membentuk komite untuk mencari interniran yang 
tercerai berai.618 Namun apa pun yang terjadi, interniran sipil tetap dilindungi 
berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat dan jaminan mendasar yang diatur 
dalam Pasal 75 Protokol Tambahan I hingga pembebasan final, repatriasi atau 
pemulangan mereka, bahkan setelah berakhirnya konflik bersenjata.619

Penahanan lanjutan
Satu-satunya orang yang dilindungi yang dapat ditahan di wilayah pihak yang 
terlibat dalam konflik untuk periode waktu melampaui permusuhan adalah 
mereka yang proses pidananya masih tertunda, atau yang menjalani hukuman 
atas pelanggaran yang tidak semata-mata dikenakan hukuman disipliner. 
Orang semacam ini dapat ditahan hingga berakhirnya proses tersebut dan, 
jika perlu, sampai mereka selesai menjalani hukumannya.620 Sebenarnya, 
pencabutan kebebasan seperti itu tentu saja merupakan penahanan pidana 
atau hukuman penjara, tetapi bukan lagi interniran dalam pemaknaan HHI. 
Namun demikian, bahkan sebagai narapidana, orang yang bersangkutan 
tetap mendapatkan manfaat dari statusnya sebagai orang yang dilindungi 
hingga pembebasan final, repatriasi atau pemulangan mereka.

2. Perlakuan dan kondisi interniran 
(a)  Tanggung jawab dan perlakuan manusiawi

Tanggung jawab kuasa penahan
Terlepas dari tanggung jawab individual, pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik tetap bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan oleh agen-
agen mereka kepada orang-orang yang dilindungi.621 Interniran dapat secara 
sah ditransfer ke Negara lain hanya jika Negara tersebut bersedia dan mampu 
memberikan mereka pelindungan yang menjadi haknya berdasarkan HHI, 
tetapi dalam keadaan apa pun, mereka tidak boleh ditransfer dari wilayah 
pendudukan.622 Ketika interniran ditransfer secara sah ke Negara lain, 

616 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 
hlm. 515.

617 KJ IV, Pasal 134.
618 KJ IV, Pasal 133(3).
619 KJ IV, Pasal 6(4); PT I, 75(6).
620 KJ IV, Pasal 133(2); HHI Kebiasaan, Aturan 128 dalam kesimpulan.
621 KJ IV, Pasal 29.
622 KJ IV, Pasal 45(1) dan (3), dan 49; HHI Kebiasaan, Aturan 129 A.
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tanggung jawab atas pelindungan mereka beralih ke Negara penerima selama 
mereka berada di bawah penahanannya. Namun, jika Negara tersebut gagal 
memenuhi kewajibannya berdasarkan HHI terkait hal penting apa pun, 623 
kuasa penahan semula harus mengambil tindakan efektif untuk memperbaiki 
situasi tersebut atau memastikan bahwa interniran yang bersangkutan 
dikembalikan ke dalam yurisdiksinya.624

Perlakuan manusiawi
Orang-orang yang dilindungi, dalam segala situasi, berhak atas penghormatan 
terhadap integritas fisik dan psikologis mereka, kehormatan mereka, hak-hak 
keluarga mereka, keyakinan dan praktik keagamaan mereka, serta tata cara 
dan adat istiadat mereka. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi setiap 
saat, dan dilindungi, terutama dari semua tindakan kekerasan atau ancaman 
tindakan kekerasan serta dari penghinaan dan rasa ingin tahu publik.625 
Secara lebih khusus, HHI melarang kekerasan atas nyawa, kesehatan, atau 
kesejahteraan fisik atau mental dari orang-orang yang dilindungi, terutama 
dari pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, penghinaan 
terhadap martabat manusia, penyanderaan, hukuman kolektif, serta ancaman 
untuk melakukan tindakan-tindakan semacam ini.626 Hal ini termasuk juga 
larangan atas segala bentuk paksaan fisik atau psikologis, khususnya untuk 
memperoleh informasi,627 atas tindakan balas dendam dan upaya intimidasi 
dan terorisme,628 serta eksperimen medis atau ilmiah yang tidak dapat 
dijustifikasi, dan bentuk-bentuk kebrutalan lain.629 Perlakuan manusiawi juga 
mencakup pelindungan terhadap segala bentuk kekerasan atau penganiayaan 
seksual.630 Terlepas dari perbedaan yang dibenarkan oleh keadaan kesehatan, 
usia dan jenis kelamin mereka, semua orang yang dilindungi harus 
diperlakukan dengan pertimbangan yang sama, tanpa perbedaan merugikan 
apa pun berdasarkan ras, agama, pendapat politik atau kriteria yang sama.631

(b)  Kondisi interniran
Tempat-tempat interniran
Tempat-tempat interniran tidak boleh dibangun di kawasan-kawasan yang 

623 Sebagai contoh, lihat J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. 
cit. (catatan kaki 386), hlm. 269.

624 KJ IV, Pasal 45(3). Mengenai status orang-orang yang dilindungi, lihat juga Bab 5.III.2.g.
625 KJ IV, Pasal 27(1) dan 37; HHI Kebiasaan, Aturan 87.
626 PT I, Pasal 75(2); HHI Kebiasaan, Aturan 89-93, 96 dan 103.
627 KJ IV, Pasal 31; HHI Kebiasaan, Aturan 90.
628 KJ IV, Pasal 33; HHI Kebiasaan, Aturan 146.
629 KJ IV, Pasal 32; HHI Kebiasaan, Aturan 92.
630 KJ I-IV, Pasal 3 ketentuan yang sama; KJ IV, Pasal 27(2); PT I, Pasal 75; HHI Kebiasaan, 

Aturan 93 dan 134.
631 KJ IV, Pasal 27(3); HHI Kebiasaan, Aturan 88.
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sangat terekspos ke permusuhan.632 Untuk melindungi interniran dari serangan 
langsung dan dampak insidental dari permusuhan, tempat interniran harus 
ditandai – sedemikian rupa sehingga membuatnya terlihat jelas – dengan 
huruf "IC" dan lokasi-lokasinya dikomunikasikan ke pihak lawan.633 Selain 
itu, tempat-tempat interniran yang terbuka terhadap serangan udara dan 
bahaya perang lain harus dilengkapi dengan tempat perlindungan dan, secara 
lebih umum, harus mendapatkan manfaat dari upaya pelindungan yang sama 
dengan penduduk secara umum.634 Dalam hal apa pun, orang-orang yang 
dilindungi tidak boleh digunakan sebagai "perisai manusia" agar membuat 
objek-objek atau daerah tertentu menjadi imun dari operasi militer.635

Interniran harus ditampung dan dikelola secara terpisah dengan tawanan 
perang dan dari orang-orang yang dicabut kebebasannya karena alasan lain, 
terutama sehubungan dengan tindak pidana.636 Selain itu, sebisa mungkin, 
interniran harus dikelompokkan menurut kewarganegaraan, bahasa dan 
adat istiadat mereka.637 Wanita harus mendapat tempat tinggal yang terpisah 
dari laki-laki dan, apa pun yang terjadi, harus mendapat kamar tidur dan 
fasilitas sanitasi yang terpisah dan berada di bawah pengawasan langsung dari 
sesama wanita.638 Demikian juga, anak-anak yang diinternir wajib mendapat 
akomodasi secara terpisah dari orang dewasa.639 Namun demikian, anggota 
keluarga yang sama harus ditampung bersama-sama di tempat interniran 
yang sama dan, sedapat mungkin, secara terpisah dari interniran lainnya, 
sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan keluarga yang 
semestinya.640 Ini tidak menghalangi pemisahan sementara karena alasan 
pekerjaan, kesehatan atau penegakan sanksi pidana atau disipliner.641

Kebutuhan dasar
Kuasa penahan harus menyediakan bagi orang-orang yang dilindungi – 
selama mereka diinternir, dan bebas biaya – makanan, air minum dan pakaian 
yang memadai agar mereka tetap berada dalam kondisi kesehatan fisik dan 
mental yang baik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti iklim, 

632 KJ IV, Pasal 83(1); HHI Kebiasaan, Aturan 121.
633 KJ IV, Pasal 83(2) dan (3).
634 KJ IV, Pasal 88.
635 KJ IV, Pasal 28. Tentang larangan dan konsekuensi penggunaan perisai manusia, lihat 

juga PT I, Pasal 51(7) dan (8), HHI Kebiasaan, Aturan 97, dan Bab 3.I.3.d. 
636 KJ IV, Pasal 84.
637 KJ IV, Pasal 82(1).
638 KJ IV, Pasal 85(4); PT I, Pasal 75(5); HHI Kebiasaan, Aturan 119.
639 PT I, Pasal 77(4); HHI Kebiasaan, Aturan 120.
640 KJ IV, Pasal 82(3); HHI Kebiasaan, Aturan 105.
641 KJ IV, Pasal 82(2).
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usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan dan adat istiadat.642 Dengan 
sarana keuangan yang mereka miliki, interniran juga harus diperbolehkan 
untuk membeli bahan makanan tambahan, sabun, tembakau, dan barang 
serupa lainnya dengan harga pasar setempat.643 Fasilitas yang digunakan 
untuk interniran orang-orang yang dilindungi harus tersedia dalam standar 
yang memadai untuk kebersihan dan kesehatan.644 Interniran harus memiliki 
akses ke perawatan kesehatan bebas biaya yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka.645 Setidaknya sebulan sekali, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan 
untuk mengawasi keadaan kesehatan, gizi dan kebersihan interniran secara 
umum, dan untuk pemeriksaan penyakit menular.646

Agama, rekreasi dan pembelajaran
Dalam rutinitas disiplin yang ditentukan oleh otoritas militer, interniran harus 
diperbolehkan untuk secara bebas menjalankan agama mereka dan menghadiri 
pelayanan iman mereka di tempat yang memadai untuk tujuan tersebut.647 
Interniran yang menyediakan pelayanan keagamaan harus diperbolehkan untuk 
secara bebas melakukan pelayanan di kalangan interniran yang beragama sama, 
dan harus diberi fasilitas memadai yang diperlukan untuk melakukannya.648 
Kuasa penahanan juga harus mendorong interniran untuk terlibat dalam 
kegiatan intelektual, pendidikan dan rekreasi, termasuk olahraga dan permainan, 
serta menyediakan mereka dengan dukungan dan tempat yang diperlukan 
untuk tujuan tersebut.649 Yang paling penting, anak-anak dan orang muda harus 
diperbolehkan untuk bersekolah, baik di dalam ataupun di luar tempat interniran, 
dan tempat bermain khusus harus disediakan bagi mereka.650

Komando dan disiplin
Setiap tempat interniran harus berada di bawah otoritas perwira yang bertanggung 
jawab, yang dipilih dari angkatan militer reguler atau pemerintahan sipil regular 
dari kuasa penahanan, yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa Keempat diketahui, dan dipatuhi, oleh staf 
yang bertanggung jawab atas interniran.651 Teks Konvensi Jenewa Keempat dan 
perjanjian-perjanjian khusus yang disepakati antara pihak-pihak yang berperang 

642 KJ IV, Pasal 89 dan 90; HHI Kebiasaan, Aturan 118.
643 KJ IV, Pasal 87(1).
644 KJ IV, Pasal 85(1).
645 KJ IV, Pasal 91 dan 95(3).
646 KJ IV, Pasal 92.
647 KJ IV, Pasal 86 dan 93(1); HHI Kebiasaan, Aturan 127.
648 KJ IV, Pasal 93(2).
649 KJ IV, Pasal 94(1).
650 KJ IV, Pasal 94(2) dan (3).
651 KJ IV, Pasal 99(1).
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juga harus dipasang di lokasi interniran dalam bahasa yang dipahami oleh 
interniran.652 Demikian juga, setiap perintah dan komando yang ditujukan kepada 
interniran individual harus diberikan dalam bahasa yang mereka pahami.653 
Selama berlangsungnya interniran, orang-orang yang dilindungi tetap tunduk 
pada rezim disipliner di tempat interniran mereka. Rezim semacam itu harus 
sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan dalam situasi apa pun tidak boleh 
memberlakukan tindakan fisik yang membahayakan kesehatan interniran atau 
yang membuat fisik atau moral mereka menjadi korban. Mengingat pengalaman 
Perang Dunia II, HHI secara khusus melarang pengidentifikasian interniran 
dengan tato atau pencetakan tanda atau petunjuk pada tubuh mereka; HHI juga 
melarang kewajiban berdiri dan mengabsen terlalu lama, latihan yang menjadi 
hukuman, latihan dan manuver militer, dan pengurangan jatah makanan.654

(c)  Kerja kasar, kepemilikan pribadi dan sumber daya keuangan
Kerja
Interniran boleh secara sukarela bekerja tetapi, berbeda dengan tawanan perang 
dan orang-orang yang dilindungi yang tidak diinternir, mereka tidak boleh 
dipaksa untuk bekerja. Pemanfaatan mereka untuk tugas-tugas yang bersifat 
merendahkan martabat atau mempermalukan, atau pekerjaan yang berhubungan 
secara langsung dengan pelaksanaan operasi militer, adalah dilarang dalam hal apa 
pun.655 Namun, kuasa penahan dapat mewajibkan interniran untuk melakukan 
pekerjaan administrasi dan pemeliharaan di tempat-tempat interniran, atau 
melakukan tugas yang terkait dengan pelindungan interniran dari pemboman 
udara atau risiko perang lainnya.656 Setiap kali interniran dipekerjakan untuk 
suatu pekerjaan, termasuk dalam detasemen kerja kasar, kuasa penahanan tetap 
bertanggung jawab secara penuh atas semua kondisi kerja, untuk perhatian medis, 
untuk pembayaran upah, dan untuk memastikan pembayaran kompensasi atas 
kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan. Standar yang diterapkan dalam hal 
ini harus sesuai dengan hukum, peraturan dan praktik nasional dan tidak boleh 
lebih rendah dibandingkan dengan yang diterapkan pada pekerjaan yang setara 
dengan non-interniran.657

Kepemilikan pribadi dan sumber daya keuangan
Kuasa penahan harus menyediakan semua interniran tunjangan rutin 
yang mencukupi untuk membeli benda dan barang seperti tembakau dan 

652 KJ IV, Pasal 99(2) dan (3).
653 KJ IV, Pasal 99(4).
654 KJ IV, Pasal 100; HHI Kebiasaan, Aturan 92.
655 KJ IV, Pasal 95(1); HHI Kebiasaan, Aturan 95.
656 KJ IV, Pasal 95(3).
657 KJ IV, Pasal 95(4) dan 96.
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perlengkapan mandi.658 Selain itu, dan tunduk pada larangan diskriminasi 
yang tidak dapat dijustifikasi terhadap orang-orang yang dilindungi,659 
interniran harus diperbolehkan untuk menerima tunjangan dari Negara asal 
mereka atau Negara ke mana mereka bersetia, Kuasa Pelindungan, organisasi 
apa pun yang membantu mereka, atau keluarga mereka, serta pendapatan 
atas properti mereka sesuai dengan hukum kuasa penahanan.660 Mereka 
juga harus dimungkinkan untuk mengirim uang kepada keluarga mereka 
atau tanggungan lainnya.661 Ketika orang-orang yang dilindungi diinternir, 
uang lebih dari kebutuhan sehari-hari mereka, dan barang serta objek 
berharga lainnya yang berada di tangan mereka, dapat diambil dari mereka 
dengan memberikan tanda terima yang semestinya, dan harus dikreditkan 
ke rekening pribadi mereka atau diamankan atas nama mereka hingga 
pembebasan mereka.662 Namun demikian, interniran harus diperbolehkan 
untuk membawa sejumlah uang bersama mereka sehingga memungkinkan 
mereka untuk melakukan pembelian tambahan dari yang sudah disediakan 
oleh kuasa penahan.663 Interniran juga harus diperbolehkan untuk menyimpan 
benda-benda untuk penggunaan pribadi atau bernilai sentimental,664 serta 
dokumen identitas mereka.665 

(d)  Hubungan dengan dunia luar
Transmisi informasi
Pada awal suatu konflik bersenjata internasional, masing-masing pihak harus 
membentuk Biro Informasi resmi yang bertanggung jawab untuk menjawab 
semua pertanyaan terkait orang-orang yang dilindungi yang berada dalam 
kekuasaannya, dan untuk transmisi atau penyampaian informasi, dalam 
waktu sesingkat-singkatnya, yang diperlukan bagi Negara kebangsaan atau 
tempat tinggal mereka melalui Kuasa Pelindungan dan Badan Penelusuran 
Pusat ICRC.666 Dalam kasus di mana transmisi informasi mungkin merugikan 
bagi orang-orang yang dilindungi tersebut atau kerabatnya, informasi tersebut 
hanya dapat disampaikan ke Badan Penelusuran Pusat, bersama dengan 
penjelasan tentang keadaan khusus dari kasus tersebut.667 Kewajiban untuk 
menyampaikan informasi meliputi semua orang-orang yang dilindungi 

658 KJ IV, Pasal 98(1).
659 KJ IV, Pasal 27(3); HHI Kebiasaan, Aturan 88.
660 KJ IV, Pasal 98(2).
661 KJ IV, Pasal 98(3).
662 KJ IV, Pasal 97(1), (2) dan (5); HHI Kebiasaan, Aturan 122.
663 KJ IV, Pasal 97(7).
664 KJ IV, Pasal 97(1) dan (3); HHI Kebiasaan, Aturan 122.
665 KJ IV, Pasal 97(6).
666 KJ IV, Pasal 136(1) dan 137(1). Lihat juga KJ IV, Pasal 43(2); HHI Kebiasaan, Aturan 105 

dan 123. 
667 KJ IV, Pasal 137(2).



PENAHANAN DAN INTERNIRAN 217

yang ditahan selama lebih dari dua minggu, yang terhadapnya diberlakukan 
tempat tinggal yang ditunjuk, atau yang diinternir, serta meliputi perubahan 
seperti transfer, pembebasan, repatriasi, pelarian diri, admisi ke rumah sakit, 
kelahiran dan kematian.668 Informasi yang ditransmisi harus mencakup semua 
elemen yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menemukan orang yang 
diinternir dan untuk menginformasikan keluarga mereka.669

Pelaksanaan kapasitas sipil
Selama interniran, orang-orang yang dilindungi mempertahankan kapasitas 
sipil mereka secara penuh dan dapat melaksanakan semua hak yang sesuai 
dengan status mereka dan hukum yang berlaku saat ini.670 Secara khusus, 
mereka harus diperbolehkan untuk mengelola properti mereka,671 mengirim 
dan menerima dokumen hukum672 serta berkonsultasi dengan pengacara 
bila diperlukan.673 Dengan tunduk pada batasan-batasan hukum, kuasa 
penahanan juga harus mengambil semua langkah untuk memastikan bahwa 
orang-orang yang dilindungi tidak dirugikan oleh interniran mereka dalam 

668 KJ IV, Pasal 136(2).
669 KJ IV, Pasal 138.
670 KJ IV, Pasal 80.
671 KJ IV, Pasal 114.
672 KJ IV, Pasal 113(1).
673 KJ IV, Pasal 113(2).

Penjara Kerevat, Papua Nugini, 2012. Staf ICRC dan Perhimpunan Palang Merah Papua Nugini 
menjelaskan kepada tahanan bagaimana mengisi pesan Palang Merah untuk keluarga mereka.
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persiapan dan pelaksanaan proses pengadilan di mana mereka menjadi pihak, 
atau dalam pelaksanaan keputusan pengadilan.674

Korespondensi, pengiriman barang dan pengunjung
Segera setelah interniran, tetapi tidak lebih dari satu minggu setelah 
kedatangan atau transfer mereka ke tempat interniran atau rumah sakit, 
semua interniran harus dimungkinkan untuk mengirim kartu interniran 
kepada keluarganya dan Badan Penelusuran Pusat, menginformasikan 
mereka mengenai penahanan, alamat dan keadaan kesehatannya.675 Selama 
interniran dan dengan tunduk pada sensor, orang-orang yang dilindungi 
juga memiliki hak untuk mengirim dan menerima korespondensi, dan 
untuk menerima pengiriman barang bantuan individual dan kolektif sesuai 
dengan standar yang pada dasarnya sesuai dengan yang berlaku untuk 
tawanan perang.676 Namun tidak seperti tawanan perang, interniran juga 
diperbolehkan untuk menerima pengunjung, terutama kerabat dekat, secara 
berkala dan sesering mungkin.677 Dalam kasus yang mendesak, seperti 
kematian atau sakit parahnya seorang kerabat, interniran bahkan mungkin 
diizinkan untuk mengunjungi rumah mereka.678

Akses untuk Kuasa Pelindungan dan ICRC
Sama seperti halnya tawanan perang, perwakilan Kuasa Pelindungan 
dan utusan ICRC harus diizinkan untuk mendatangi semua tempat di 
mana orang-orang yang dilindungi diinternir.679 Mereka harus diizinkan 
untuk mewawancarai para interniran tanpa saksi mata, jika perlu melalui 
penerjemah,680 dan bebas memilih tempat yang ingin mereka kunjungi.681 
Jangka waktu dan frekuensi kunjungan semacam ini tidak boleh dibatasi, 
dan kunjungan tidak boleh dilarang kecuali untuk alasan kepentingan militer 
imperatif, dan kemudian hanya sebagai langkah luar biasa dan sementara.682 
Sebelum kunjungan, nama-nama utusan ICRC harus diserahkan untuk 
disetujui oleh kuasa penahan.683

674 KJ IV, Pasal 115.
675 KJ IV, Pasal 106; HHI Kebiasaan, Aturan 105 dan 125.
676 KJ IV, Pasal 107-113; HHI Kebiasaan, Aturan 125. Lihat juga Bagian II. 3.d.
677 KJ IV, Pasal 116(1); HHI Kebiasaan, Aturan 126.
678 KJ IV, Pasal 116(2).
679 KJ IV, Pasal 143(1); HHI Kebiasaan, Aturan 124.
680 KJ IV, Pasal 143(2).
681 KJ IV, Pasal 143(4).
682 KJ IV, Pasal 143(3).
683 KJ IV, Pasal 143(5). 
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(e)  Pengesampingan menurut Pasal 5 Konvensi Jenewa Keempat
Sebagai aturan umum, pelindungan yang diberikan oleh HHI tidak dapat di-
kesampingkan tanpa ketentuan-ketentuan perjanjian tertulis yang menyatakan 
sebaliknya. Konvensi Jenewa Keempat memuat klausul pengesampingan penting 
untuk kasus-kasus di mana orang yang dilindungi sudah pasti dicurigai atau telah 
terlibat dalam spionase,684 sabotase685 atau kegiatan bermusuhan lain terhadap 
kuasa penahanan. Di wilayah pendudukan, orang-orang tersebut dapat dicabut 
"hak komunikasi" mereka jika "dibutuhkan berdasarkan keamanan militer 
mutlak,"686 sedangkan di dalam wilayah pihak yang berperang sendiri, mereka 
dapat dicabut "hak-hak dan keistimewaan semacam itu (...) karena nantinya (...) 
dapat membahayakan keamanan Negara tersebut."687 

Meskipun dirumuskan cukup luas, ketentuan ini tidak memberikan kepada 
kuasa penahanan hak pengesampingan yang tidak terbatas. Pertama, reservasi 
pada ketentuan perjanjian yang relevan itu sendiri menjelaskan bahwa jaminan 
mendasar HHI atas perlakuan yang manusiawi dan pengadilan yang adil 
dan regular tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apa pun.688 Kedua, 
hak dan keistimewaan yang dapat dikesampingkan dari orang-orang yang 
dilindungi sebagaimana dimaksud dalam klausul tersebut harus dibedakan 
dengan kewajiban para pihak yang berperang, yang tidak dapat tunduk pada 
pengesampingan. Terutama, kewajiban kuasa penahanan untuk memberikan 
informasi mengenai setiap interniran ke Negara asal atau, setidaknya, ke 
Badan Penelusuran Pusat tidak dapat dikesampingkan.689 Ketiga, dalam kasus 
wilayah pendudukan, kemungkinan pengesampingan sudah dibatasi pada 
hak individual untuk berkomunikasi dari orang-orang yang dilindungi yang 
ditahan sebagai mata-mata.690 Selain itu, bahkan terduga mata-mata harus 
diberikan akses ke pengacara yang memenuhi syarat untuk tujuan pembelaan 
mereka dalam proses pidana, baik di wilayah nasional maupun di wilayah 
pendudukan.691 Oleh karena itu, sulit untuk melihat hak dan keistimewaan 
individual lain apa yang bisa ditangguhkan untuk alasan keamanan tanpa 
melanggar secara serius hak mutlak atas perlakuan manusiawi dan pengadilan 
yang adil. Keempat, klausul itu sendiri menyatakan bahwa tindakan 

684 Untuk definisi istilah “mata-mata,” lihat Peraturan Den Haag Pasal 29, bersamaan dengan 
PT I, Pasal 46.

685 Untuk definisi istilah “sabotase,” lihat J. S. Pictet (ed).), Commentary on the Fourth Geneva 
Convention, op. cit. (catatan kaki 386), hlm. 57.

686 KJ IV, Pasal 5(2).
687 KJ IV, Pasal 5(1).
688 Lihat juga PT I, Pasal 75(1), (2), (3) dan (4); HHI Kebiasaan, Aturan 87 dan 100, dan penjelasan 

tentang Aturan 107.
689 Lihat Bagian III.2.d.
690 KJ IV, Pasal 5(2); PT I, Pasal 45(3).
691 KJ IV, Pasal 72(1) dan (2), dan 126; PT I, Pasal 75(4)(a).
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pengesampingan apapun harus diakhiri "sesegera mungkin sejalan dengan 
keamanan Negara atau Kuasa Pendudukan."692

Singkatnya, meskipun barangkali diperlukan dan dibenarkan untuk menahan 
tersangka mata-mata di sel isolasi dan menghentikan sementara hak mereka 
untuk berkomunikasi dengan dunia luar, baik melalui korespondensi atau dengan 
menerima kunjungan, langkah-langkah tersebut tidak boleh melampaui apa 
yang benar-benar diperlukan untuk keamanan kuasa penahanan, baik dari segi 
lingkup maupun jangka waktu.693 Selain itu, persyaratan klausul pengesampingan 
tersebut, terutama reservasi yang menjamin perlakuan manusiawi dan pengadilan 
yang adil dan reguler, serta kewajiban terus menerus dari kuasa penahanan untuk 
memberikan informasi mengenai setiap interniran, secara efektif memastikan 
bahwa klausul ini tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi secara formal 
segala bentuk penahanan rahasia, perlakuan buruk atau peradilan sumir.

(f)  Hubungan dengan otoritas
Petisi, keluhan dan komite interniran
Interniran memiliki hak tidak terbatas untuk mengajukan petisi dan keluhan 
kepada otoritas penahanan atau Kuasa Pelindungan berkaitan dengan kondisi 
interniran mereka.694 Kepentingan mereka diwakili di hadapan otoritas 
penahanan, Kuasa Pelindungan, ICRC dan organisasi terkait lainnya oleh 
suatu komite interniran yang dipilih secara bebas oleh interniran sendiri dan 
disetujui oleh otoritas penahanan.695 Komite interniran dapat mengirimkan 
laporan berkala mengenai situasi dan kebutuhan di tempat penahanan ke 
Kuasa Pelindungan,696 dan kuasa penahanan harus memberi mereka waktu, 
fasilitas dan kebebasan bergerak yang mereka butuhkan untuk menjalankan 
tugas mereka dalam hal pemeriksaan/inspeksi, representasi dan komunikasi.697

Otoritas yudisial dan disipliner
Dalam batas-batas HHI, interniran tunduk pada hukum yang berlaku di 
wilayah di mana mereka ditahan.698 Namun dalam beberapa hal, interniran 
mendapat perlakuan istimewa. Misalnya, Konvensi Jenewa Keempat 
menyatakan bahwa, ketika menjatuhkan hukuman atas pelanggaran yang 
dilakukan oleh interniran, pengadilan atau otoritas harus memperhitungkan 

692 KJ IV, Pasal 5(3).
693 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 56.
694 KJ IV, Pasal 101.
695 KJ IV, Pasal 102 dan 103.
696 KJ IV, Pasal 101(4).
697 KJ IV, Pasal 104.
698 KJ IV, Pasal 117(1).
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bahwa terdakwa bukanlah warga negara dari kuasa penahanan dan tidak 
terikat oleh hukuman minimum yang ditetapkan dalam hukum nasional.699 
Kuasa penahanan juga harus memberi tahu komite interniran mengenai 
setiap proses peradilan yang dilakukan terhadap seorang interniran, dan 
hasilnya.700

Prosedur disiplin
Jaminan peradilan dan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan sanksi 
pidana terhadap interniran sama dengan yang diberikan kepada orang-
orang yang dilindungi yang tidak ditahan.701 Sejauh menyangkut prosedur 
disipliner, interniran mendapatkan manfaat dari sejumlah jaminan peradilan 
yang tercantum dalam Konvensi Jenewa Keempat.702 Komandan di tempat 
interniran harus mempertahankan catatan hukuman disipliner, yang harus 
terbuka untuk pemeriksaan oleh perwakilan dari Kuasa Pelindungan.703

Larangan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat
Seorang interniran yang dihukum karena pelanggaran disipliner atau pidana 
tetap berada di bawah pelindungan HHI, juga sejauh menyangkut pilihan dan 
eksekusi hukuman. Yang paling penting, hukuman disipliner dalam kasus 
apa pun tidak boleh tidak manusiawi, brutal atau berbahaya bagi kesehatan 
interniran,704 dan hukuman kolektif atas tindakan individual,705 hukuman 
fisik,706 pengurungan di tempat yang tanpa sinar matahari dan, secara umum, 
semua bentuk kekejaman adalah dilarang tanpa terkecuali.707 Terakhir, 
interniran yang telah menjalani hukuman disipliner atau peradilan tidak 
boleh diperlakukan berbeda dari interniran lainnya.708

(g)  Transfer interniran
Pada prinsipnya, kuasa penahanan dapat secara sah mentransfer interniran dari 
satu tempat interniran ke tempat lain, baik di dalam wilayah yang berada di bawah 
kendalinya atau ke Negara lain yang bersedia dan mampu memberikan kepada 
interniran pelindungan yang menjadi hak mereka menurut HHI. Kemungkinan 

699 KJ IV, Pasal 118(1).
700 KJ IV, Pasal 118(5).
701 Lihat Bab 6.I.1.
702 KJ IV, Pasal 117(3), 123(2) dan 124(1).
703 KJ IV, Pasal 123(5).
704 KJ IV, Pasal 119(2); HHI Kebiasaan, Aturan 90.
705 KJ IV, Pasal 33; HHI Kebiasaan, Aturan 103.
706 KJ IV, Pasal 32; HHI Kebiasaan, Aturan 91.
707 KJ IV, Pasal 118(2); HHI Kebiasaan, Aturan 90.
708 KJ IV, Pasal 118(3).



BAB 5222

ini mendapat dua pembatasan penting. Pertama, orang-orang yang dilindungi 
tidak dapat ditransfer atau dideportasi dari wilayah pendudukan.709 Kedua, 
prinsip non-refoulement berlaku untuk semua transfer atau deportasi.710 Ketika 
interniran ditransfer secara sah ke Negara lain, tanggung jawab atas pelindungan 
mereka berpindah ke Negara penerima selama jangka waktu mereka berada 
di dalam penahanannya. Namun, apabila Negara tersebut gagal memenuhi 
kewajibannya berdasarkan HHI terkait hal-hal penting, kuasa penahanan semula 
harus mengambil upaya efektif untuk memperbaiki situasi atau memastikan 
bahwa interniran yang bersangkutan dikembalikan ke dalam yurisdiksinya.711 
Setiap transfer atas interniran semacam itu harus dilakukan secara manusiawi 
dan dalam kondisi yang minimal sama dengan yang diterapkan untuk angkatan 
bersenjata dari kuasa penahanan selama pergantian lokasi penugasan mereka. 
Secara khusus, interniran harus dibekali dengan sarana transportasi memadai, 
dan dengan makanan, air, pakaian dan perawatan medis yang diperlukan. Selain 
itu, tindakan pencegahan yang sesuai harus diambil untuk menjamin keselamatan 
orang-orang yang dilindungi.712 

3. Prosedur Pidana dan penahanan 
Paralel dengan interniran sebagai langkah keamanan preventif, pihak yang 
terlibat dalam konflik bersenjata internasional harus menjalankan sistem 
penahanan untuk penyelidikan, pengadilan dan hukuman atas tindak pidana 
oleh orang-orang yang dilindungi, baik dalam wilayah yang diduduki atau 
dalam batas-batas nasional mereka. Tentu saja, orang yang dilindungi yang 
ditahan terus mendapatkan manfaat dari pelindungan umum yang diberikan 
oleh Konvensi Jenewa Keempat, terutama menyangkut perlakuan yang 
manusiawi. 

Jaminan peradilan
Konvensi Jenewa Keempat dan Protokol Tambahan I merumuskan jaminan 
mendasar pengadilan yang adil untuk penuntutan dan penghukuman tindak 
pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata.713 Jaminan-jaminan ini dianggap 
telah mencapai sifat kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional dan non-
internasional.714 Sebagai isu prosedur, siapa pun yang dituduh telah melakukan 
tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata harus dianggap tidak 

709 KJ IV, Pasal 49; HHI Kebiasaan, Aturan 129 A. Lihat Bab 6.III. 2.c.
710 KJ IV, Pasal 45(4). Lihat Bab 6.II. 2.
711 KJ IV, Pasal 45(3).
712 KJ IV, Pasal 127.
713 KJ IV, Pasal 71-76 dan 126; PT I, Pasal 75(4). 
714 HHI Kebiasaan, Aturan 100 dan penjelasan.
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bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.715 Dia harus diberitahu tanpa 
penundaan mengenai tuduhan yang diajukan terhadapnya dan harus diberikan 
semua sarana dan hak yang diperlukan untuk mempersiapkan dan melakukan 
pembelaan.716 Secara khusus, ia berhak untuk diadili dengan kehadirannya717 
dan harus diizinkan untuk memeriksa saksi.718 Tidak ada yang bisa dihukum 
karena pelanggaran kecuali atas dasar tanggung jawab pidana individual,719 
dan tidak ada yang bisa dipaksa untuk bersaksi terhadap dirinya sendiri atau 
mengaku bersalah.720 Tidak ada yang bisa dituntut atau dihukum lebih dari sekali 
untuk pelanggaran yang sama,721 atau untuk tindakan atau kelalaian yang tidak 
merupakan pelanggaran pidana ketika hal tersebut terjadi.722 Juga, tidak boleh ada 
hukuman yang lebih berat yang dapat dikenakan daripada yang diperbolehkan 
pada saat pelanggaran dilakukan, dan pelaku harus mendapatkan manfaat dari 
perubahan dalam hukum yang menetapkan kemungkinan hukuman yang 
lebih ringan daripada yang diperbolehkan pada saat pelanggaran dilakukan.723 
Konvensi Jenewa Keempat dan Protokol Tambahan I juga memuat ketentuan-
ketentuan khusus tentang hukuman mati; Protokol Tambahan I memberlakukan 
pembatasan tertentu dalam hal ini berkaitan dengan wanita hamil dan ibu dari 
bayi yang masih bergantung pada ibunya dan anak di bawah usia 18 tahun.724 
Terakhir, setiap orang yang dihukum karena tindak pidana harus diberitahukan 
mengenai upaya yudisial dan upaya lainnya725 serta berhak agar vonisnya 
diumumkan secara terbuka di hadapan publik.726 Pada prinsipnya, perwakilan 
Kuasa Pelindungan berhak menghadiri persidangan dari orang yang dilindungi 
mana pun. Pengecualian dapat dilakukan hanya apabila pertimbangan keamanan 
benar-benar mewajibkan dengar pendapat secara tertutup.727

Kondisi penahanan
Dalam situasi pendudukan perang, orang yang dilindungi yang dituduh atas 
pelanggaran harus ditahan dan, jika terbukti bersalah, menjalani ukumannya 
di negara pendudukan.728 Karena pelanggaran mereka sering kali berakar pada 

715 PT I, Pasal 75(4)(d); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
716 KJ IV, Pasal 71(2) dan 72; PT I, Pasal 75(4)(a); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
717 PT I, Pasal 75(4)(e); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
718 KJ IV, Pasal 72; PT I, Pasal 75(4)(g); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
719 PT I, Pasal 75(4)(b); HHI Kebiasaan, Aturan 102.
720 PT I, Pasal 75(4)(f); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
721 PT I, Pasal 75(4)(h); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
722 PT I, Pasal 75(4)(c); HHI Kebiasaan, Aturan 101.
723 PT I, Pasal 75(4)(c); HHI Kebiasaan, Aturan 101.
724 KJ IV, Pasal 75; PT I, Pasal 76(2) dan (3), dan 77(5); HHI Kebiasaan, Aturan 134.
725 KJ IV, Pasal 73; PT I, Pasal 75(4)(j); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
726 PT I, Pasal 75(4)(i); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
727 KJ IV, Pasal 71(2) dan 74; HHI Kebiasaan, Aturan 100.
728 KJ IV, Pasal 76(1).
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motif patriotik, mereka sebisa mungkin harus dipisahkan dari tahanan lainnya.729 
Di mana pun orang yang dilindungi ditahan, wanita harus ditahan di tempat 
yang terpisah dari laki-laki dan berada di bawah pengawasan langsung wanita 
lain.730 Demikian pula, anak-anak yang ditahan untuk alasan yang berkaitan 
dengan konflik bersenjata harus diakomodasi terpisah dari orang dewasa731 dan 
harus diberikan perlakuan khusus yang diperlukan berdasarkan usia mereka.732 
Semua orang yang dilindungi yang ditahan harus menikmati kondisi penahanan 
yang setidaknya sama dengan kondisi penahanan yang berlaku di penjara lain 
di wilayah tersebut. Apa pun yang terjadi, mereka harus "mendapatkan kondisi 
makanan dan kebersihan yang memadai untuk menjaga mereka tetap berada 
dalam kondisi kesehatan yang baik,"733 dan harus diperbolehkan mendapat 
bantuan spiritual,734 dan setidaknya satu bingkisan bantuan individual per 
bulan.735 Orang-orang yang dilindungi yang ditahan memiliki hak yang sama 
dengan interniran untuk dikunjungi oleh utusan Kuasa Pelindungan dan ICRC.736

Akhir penahanan
Pada akhir pendudukan, orang yang dilindungi yang dituduh atas pelanggaran 
atau dihukum oleh pengadilan di wilayah pendudukan harus diserahkan, 
bersama dengan catatan yang relevan, kepada otoritas dari wilayah yang 
dibebaskan.737 Orang-orang yang dilindungi yang ditahan sehubungan dengan 
tindak pidana di dalam wilayah pihak yang terlibat konflik dapat meminta untuk 
meninggalkan wilayah tersebut segera setelah mereka dilepaskan.738 Apa pun 
yang terjadi, orang yang dilindungi yang ditahan sambil menunggu proses pidana 
atau menjalani hukuman atas tindak pidana terus mendapatkan manfaat dari 
pelindungan Konvensi Jenewa Keempat sampai pembebasan final, repatriasi atau 
pemulangan mereka ke tempat tinggalnya, bahkan setelah berakhirnya konflik 
bersenjata.739 Orang yang ditahan untuk alasan yang berkaitan dengan konflik 
bersenjata tetapi tanpa hak atas status khusus yang dilindungi menurut Konvensi-
konvensi Jenewa, seperti warga negara kuasa penahan itu sendiri yang mungkin 
telah berkolaborasi dengan musuh, juga mendapatkan manfaat dari jaminan 
mendasar HHI berkaitan dengan perlakuan manusiawi dan pengadilan yang adil 
sampai pembebasan final, repatriasi atau pemulangan mereka.740

729 KJ IV, Pasal 76(1).
730 KJ IV, Pasal 76(4); PT I, Pasal 75(5); HHI Kebiasaan, Aturan 119.
731 PT I, Pasal 77(4); HHI Kebiasaan, Aturan 120.
732 KJ IV, Pasal 76(5).
733 KJ IV, Pasal 76(1) dan (2); HHI Kebiasaan, Aturan 118.
734 KJ IV, Pasal 76(3).
735 KJ IV, Pasal 76(7).
736 KJ IV, Pasal 76(6); HHI Kebiasaan, Aturan 124.
737 KJ IV, Pasal 77.
738 KJ IV, Pasal 37(2).
739 KJ IV, Pasal 6(4).
740 PT I, Pasal 75(6); HHI Kebiasaan, Aturan 87.
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Untuk pendalaman (Interniran dan penahanan warga sipil)741
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IV. ISU-ISU KHUSUS YANG MUNCUL DALAM KONFLIK 
BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

1. Kurangnya status dan hak istimewa
HHI yang mengatur konflik bersenjata non-internasional menggunakan 
istilah "sipil," "angkatan bersenjata," "Angkatan bersenjata pemberontak" dan 
"kelompok-kelompok bersenjata terorganisir", tapi membedakan di antara 
kelompok-kelompok orang ini terutama untuk tujuan perilaku permusuhan, 
dan tanpa implikasi untuk hak dan perlakuan bagi mereka yang dicabut 
kebebasannya.742 Ini artinya bahwa aturan-aturan HHI yang mengatur 
pelindungan orang yang dicabut kebebasannya karena alasan yang terkait 
dengan konflik bersenjata non-internasional sama-sama berlaku untuk semua 
orang yang ditangkap, ditahan atau diinternir, tanpa memandang status atau 
keterlibatan mereka dalam perilaku permusuhan, dan terlepas dari apakah 
mereka ditahan oleh Negara atau oleh pihak non-Negara.743

741 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
742 Lihat KJ I-IV, Pasal 3 ketentuan yang sama; PT II, Pasal 1(1) dan 13(1).
743 KJ I-IV, Pasal 3(1) ketentuan yang sama; PT II, Pasal 4 dan 5; HHI Kebiasaan, Aturan 87 

dan 118-128.
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Hal ini juga berarti bahwa, dalam konflik bersenjata non-internasional, 
HHI tidak memberikan hak istimewa sebagai kombatan yang memberikan 
kekebalan atau imunitas dari penuntutan atas aksi perang yang sah. Alhasil, 
setiap orang yang telah berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan 
pada konflik bersenjata non-internasional tetap terkena imbas kekuasaan 
penuh hukum nasional yang berlaku. Biasanya, setiap kerugian atau kerusakan 
yang disebabkan oleh angkatan bersenjata pemerintah dan polisi yang sesuai 
dengan HHI akan dibenarkan dalam hukum nasional sebagai tindakan yang 
sah dari Negara, sedangkan setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan 
oleh kelompok bersenjata non-Negara dan warga sipil yang mendukung 
mereka pada umumnya akan tunduk pada penuntutan menurut ketentuan 
standar hukum nasional. HHI hanya merekomendasikan bahwa, pada akhir 
permusuhan, otoritas yang berkuasa agar "mengupayakan untuk memberikan 
amnesti seluas-luasnya kepada orang-orang yang telah terlibat dalam konflik 
bersenjata, atau mereka yang dicabut kebebasannya karena alasan yang 
terkait dengan konflik bersenjata," dengan pengecualian bagi orang-orang 
yang dicurigai, dituduh atau dihukum karena kejahatan perang.744

2. Perlakuan, kondisi dan prosedur
(a)  Perlakuan dan kondisi penahanan atau interniran 

Sebagaimana telah kita lihat, dalam situasi konflik bersenjata non-
internasional, Pasal 3 dan Pasal 4 Protokol Tambahan II memuat jaminan 
mendasar untuk semua orang yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian 
secara langsung dalam permusuhan. Pasal 5 Protokol Tambahan II memuat 
ketentuan tambahan yang ditujukan untuk memastikan standar minimum 
perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang diinternir atau ditahan 
untuk alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional.745 

Dengan demikian, pada tingkat yang sama seperti penduduk sipil setempat, 
tahanan dan interniran harus disediakan makanan, air minum, higiene dan 
perawatan kesehatan, serta dilindungi dari cuaca dan bahaya yang timbul dari 
konflik bersenjata.746 Korban luka dan sakit harus memperoleh perawatan medis 
yang diperlukan oleh kondisi mereka, tanpa pembedaan antara mereka selain 
karena alasan medis.747 Tidak ada seorang pun yang dicabut kebebasannya dapat 
dikenakan prosedur medis yang tidak diperlukan oleh keadaan kesehatan mereka 
atau yang tidak sesuai dengan standar medis yang berlaku secara umum.748 

744 PT II, Pasal 6(5); HHI Kebiasaan, Aturan 159.
745 PT II, Pasal. 5(1); HHI Kebiasaan, Aturan 87.
746 PT II, Pasal 5(1); HHI Kebiasaan, Aturan 118.
747 PT II, Pasal 5(1)(a) dan 7(2); HHI Kebiasaan, Aturan 88.
748 PT II, Pasal 5(2)(e); HHI Kebiasaan, Aturan 92.
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Tahanan dan interniran harus diperbolehkan untuk menerima paket kiriman 
bantuan individual atau kolektif, untuk menjalankan agama mereka dan untuk 
menerima bantuan spiritual.749 Jika harus bekerja, kondisi dan pelindungan kerja 
mereka harus sama dengan yang diterima oleh penduduk sipil setempat.750 Selain 
itu, kecuali ketika keluarga diakomodasi bersama-sama, wanita harus ditahan di 
tempat terpisah dengan laki-laki dan di bawah pengawasan langsung wanita lain.751 
Dengan tunduk pada pembatasan yang dianggap perlu oleh otoritas berwenang, 
tahanan dan interniran juga harus diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan 
dunia luar.752 

Tempat-tempat interniran dan penahanan harus berlokasi di jarak yang aman 
dari zona tempur dan, ketika mereka menjadi sangat terpapar ke bahaya yang 
timbul akibat konflik bersenjata, mereka harus dievakuasi selama evakuasi 
semacam itu dapat dilakukan dengan kondisi keselamatan yang memadai.753 
Demikian juga, segera setelah seseorang yang dicabut kebebasannya 
dibebaskan, mereka yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut harus 
melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan keselamatan mereka.754

Terakhir, orang yang kebebasannya dibatasi oleh langkah-langkah peng-
amanan seperti tahanan rumah, pemberlakuan tempat tinggal yang ditunjuk 
atau bentuk pengawasan lain yang tidak melibatkan pengurungan secara 
fisik harus diberikan pelindungan yang sama seperti tahanan dan interniran 
kecuali, tentu saja, ketentuan-ketentuan terkait kondisi material penahanan 
mereka.755

(b)  Jaminan peradilan dan pelindungan prosedural 
Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, prosedur administratif 
dan peradilan, bersama dengan penentuan dan pelaksanaan sanksi oleh 
otoritas Negara yang bersangkutan, umumnya diatur oleh hukum nasional. 
HHI tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan nasional tersebut; 
sebaliknya, berusaha untuk menetapkan standar minimum yang harus 
dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kelompok-
kelompok bersenjata terorganisir, terlepas dari apa pun hukum nasionalnya. 

749 PT II, Pasal 5(1)(c)(d); HHI Kebiasaan, Aturan 127.
750 PT II, Pasal 5(1)(e); HHI Kebiasaan, Aturan 95.
751 PT II, Pasal 5(2)(a); HHI Kebiasaan, Aturan 119.
752 PT II, Pasal 5(2)(b); HHI Kebiasaan, Aturan 125.
753 PT II, Pasal 5(2)(c); HHI Kebiasaan, Aturan 121.
754 PT II, Pasal 5 (4).
755 PT II, Pasal 5(3); Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the 

Additional Protocols, op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 4595.
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Jaminan peradilan dalam proses pidana
Pasal 3 ketentuan yang sama melarang "penjatuhan hukuman dan pelaksanaan 
hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan 
yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan 
yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa yang beradab."756 Pasal 6 Protokol 
Tambahan II lebih lanjut mengembangkan persyaratan ini dan merumuskan 
jaminan pengadilan yang adil yang paling fundamental untuk penuntutan dan 
penghukuman atas tindak pidana yang berkaitan dengan konflik.757 Dengan 
demikian, pengadilan yang mengadili kasus pidana harus memberikan jaminan 
independensi dan imparsialitas, memungkinkan terdakwa untuk diadili dengan 
kehadirannya dan berpraduga dia tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut 
hukum. Mengenai isu prosedur, terdakwa harus diberitahu tanpa penundaan 
mengenai tuduhan terhadap dirinya dan harus diberikan semua sarana dan 
hak yang diperlukan untuk mempersiapkan dan melakukan pembelaan. Tidak 
seorang pun yang boleh dihukum karena pelanggaran kecuali atas dasar tanggung 
jawab pidana individual, dan tidak seorang pun yang boleh dipaksa untuk bersaksi 
melawan dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah atas 
tindakan atau kelalaian yang bukan merupakan suatu tindak pidana pada saat 
hal itu dilakukan, dan tidak ada hukuman yang lebih berat yang dapat dikenakan 
dibandingkan dengan yang diperbolehkan pada saat pelanggaran terjadi. 
Pelanggar harus mendapatkan manfaat dari perubahan hukum yang menetapkan 
kemungkinan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman 
yang diperbolehkan pada saat pelanggaran terjadi.758 Dalam keadaan apa pun, 
hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang-orang yang berusia di bawah 
18 tahun pada saat pelanggaran terjadi, atau dijatuhkan kepada wanita hamil atau 
ibu yang anak-anaknya masih kecil.759 Seseorang yang dihukum karena tindak 
pidana harus diberi saran mengenai upaya yudisial dan upaya lainnya.760 Dalam 
konteks ini, juga harus ditunjukkan bahwa proses peradilan yang berhubungan 
dengan konflik yang berlangsung dalam kurun waktu yang terlalu lama dapat 
memiliki konsekuensi kemanusiaan berat bagi individu bersangkutan. Hal yang 
sama juga memiliki konsekuensi sangat serius pada fungsi sebagaimana mestinya 
suatu tempat penahanan: Rwanda dan Filipina adalah contoh terbaru Negara-
negara yang terkena dampak konflik bersenjata internal di mana keterlambatan 
dalam pemrosesan kasus yudisial berkontribusi pada masalah signifikan terkait 
kepadatan hunian di berbagai tempat penahanan.761 

756 KJ I-IV, Pasal 3(1) ketentuan yang sama.
757 PT II, Pasal 6(1).
758 PT II, Pasal 6(2); HHI Kebiasaan, Aturan 101.
759 PT II, Pasal 6(4).
760 PT II, Pasal 6(3); HHI Kebiasaan, Aturan 100.
761 Lihat “Philippines: Protecting life and dignity in places of detention,” update operasional 

ICRC, 3 Februari 2010, dan “Rwanda: 1995 Retrospective Newsletter,” ICRC, 26 Januari 
1996.
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Pelindungan prosedural untuk interniran
Meskipun HHI yang mengatur konflik bersenjata non-internasional jelas 
merujuk pada kemungkinan interniran,762 yaitu penahanan preventif untuk 
alasan keamanan tanpa tuntutan pidana, HHI yang mengatur hal tersebut 
gagal untuk secara tegas mengatur interniran. Meskipun tidak ada keraguan 
bahwa interniran mendapatkan manfaat dari ketentuan umum yang 
mengatur perlakuan dan kondisi penahanan atas orang-orang yang dicabut 
kebebasannya dalam konflik bersenjata non-internasional, HHI perjanjian 
tidak berbicara mengenai pengamanan prosedural yang diberikan kepada 
interniran selama prosedur terkait inisiasi dan peninjauan interniran mereka. 
Beberapa petunjuk dapat ditarik dari aturan-aturan yang berlaku untuk 
interniran dalam situasi konflik bersenjata internasional. Bagaimanapun, 
Pasal 3 ketentuan yang sama mendorong pihak yang terlibat dalam konflik 
untuk menyepakati perjanjian khusus yang berdampak pada seluruh atau 
sebagian ketentuan lain dari Konvensi juga dalam konflik bersenjata non-
internasional.763 Dalam pandangan ICRC, ketentuan-ketentuan yang paling 
penting, dalam keadaan apa pun, sudah mencapai sifat kebiasaan juga 
dalam konflik bersenjata non-internasional.764 Setidaknya sejauh bahwa 
ketentuan-ketentuan tersebut dirancang untuk menjaga prinsip-prinsip 
kemanusiaan dan suara hati nurani publik sebagaimana dimaksud dalam 
Klausul Martens, ketentuan-ketentuan tersebut bisa dibilang harus dianggap 
juga mengikat dalam konflik bersenjata non-internasional.765 Misalnya, sulit 
untuk merekonsiliasikan interniran tak terbatas dari seseorang untuk alasan 
keamanan dengan pertimbangan dasar kemanusiaan, kecuali eksistensi 
terus menerus ancaman keamanan yang menjustifikasi tindakan semacam 
itu mendapat peninjauan secara periodik oleh pengadilan atau badan 
administratif yang berwenang. Juga, manakala HHI yang mengatur konflik 
bersenjata internasional merujuk pada interniran, HHI menjelaskannya 
sebagai langkah keamanan yang paling serius yang dapat ditempuh oleh 
pihak berperang, langkah yang hanya dapat diambil karena alasan keamanan 
imperatif yang mendapat peninjauan secara periodik.766 Oleh karena 
itu, secara masuk akal dapat disimpulkan bahwa interniran harus selalu 
merupakan tindakan sementara sebagai pilihan terakhir juga dalam konflik 
bersenjata non-internasional. Tentu saja, ketika orang-orang diinternir oleh 
pihak pemerintah yang terlibat dalam konflik, mereka yang diinternir juga 
akan mendapatkan manfaat pelindungan hukum hak asasi manusia dan 

762 PT II, Pasal 5.
763 KJ I-IV, Pasal 3(3) ketentuan yang sama.
764 HHI Kebiasaan, Aturan 99.
765 Untuk informasi lebih lanjut tentang Klausul Martens, lihat Bab 1.II.3.
766 KJ IV, Pasal 41(1) dan 78(1).
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standar-standar yang dikembangkan dalam keputusan pengadilan dari badan 
hak asasi manusia berbasis perjanjian. Dengan demikian, baik HHI maupun 
hukum hak asasi manusia melengkapi hukum nasional dalam mengatur 
interniran dan bentuk-bentuk penahanan keamanan lain dalam situasi 
konflik bersenjata non-internasional. 

Kotak teks 8:  Pengamanan prosedural untuk interniran/penahanan 
administratif

Pada tahun 2005, ICRC mengadopsi posisi hukum dan kebijakan kelembagaan yang 
berjudul "Procedural Principles and Safeguards for Internment/Administrative Detention 
in Armed Conflict and Other Situations of Violence" (Prinsip-prinsip dan Pelindungan 
Prosedural untuk Interniran/Penahanan Administratif dalam Konflik Bersenjata dan 
Situasi Kekerasan Lainnya). Dokumen ini dilampirkan dalam laporan ICRC, IHL and 
the Challenges of Contemporary Armed Conflicts (HHI dan Tantangan Kontemporer 
Konflik Bersenjata), yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Palang 
Merah dan Bulan Sabit Merah ke-30 tahun 2007; dokumen ini menjadi pedoman bagi 
delegasi ICRC dalam dialog operasional mereka dengan Negara-negara dan kelompok 
bersenjata non-Negara. 767 Pada 2011, laporan ICRC lain yang berjudul Strengthening 

767 Jelena Pejic, "Procedural principles and safeguards for internment/administrative 
detentionn in armed conflict and other situations of violence," IRRC, Vol. 87, No. 858, Juni 
2005, hlm. 375–391.

Tahanan kembali ke penjara Rubavu, di Ginsenyi, Rwanda, setelah bekerja seharian, 2014.
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Legal Protection for Victims of Armed Conflicts (Penguatan Pelindungan Hukum bagi 
Korban Konflik Bersenjata), telah disampaikan dalam Konferensi Internasional ke-31: 
laporan ini mengidentifikasi pelindungan atas orang-orang yang dicabut kebebasannya, 
termasuk pelindungan prosedural dalam kasus interniran sebagai salah satu dari 
empat bidang yang seharusnya diperkuat dengan mengembangkan HHI yang ada.768 
Konferensi mengadopsi sebuah resolusi yang meminta ICRC melanjutkan upaya, melalui 
konsultasi dengan negara dan pihak lain, "untuk mengidentifikasi dan mengusulkan 
sejumlah pilihan dan rekomendasinya guna: (...)  memastikan bahwa hukum humaniter 
internasional tetap praktis dan relevan dalam memberikan pelindungan hukum bagi 
semua orang yang dicabut kebebasannya terkait konflik bersenjata." 769 Setelah membuat 
rekomendasinya ke Konferensi Internasional ke-32 di bulan Desember 2015, ICRC 
diminta untuk melanjutkan kerjanya dalam memfasilitasi konsultasi tentang isu ini, 
dengan maksud untuk memproduksi hasil yang konkret dan dapat diimplementasikan, 
meskipun sifatnya tidak mengikat secara hukum. 

	 Untuk rincian lebih lanjut, lihat kertas posisi 2005 berjudul "Procedural Principles 
and Safeguards for Internment/Administrative Detention in Armed Conflict and 
Other Situations of Violence", yang tersedia pada: https://www.icrc.org/eng/
assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf 

	 Lihat juga "Detention in non-international armed conflict: The ICRC's work 
on strengthening legal protection," halaman web, ICRC. Tersedia pada: https://
www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-
legal-protection-ihl-detention.htm

(c)  Transfer tahanan
Untuk tujuan ini, istilah "transfer" digunakan dalam pemaknaan seluas-
luasnya, yang meliputi setiap serah terima seseorang dari kendali satu pihak 
yang berperang ke dalam kendali Negara lain atau otoritas lain, terlepas 
dari apakah individu tersebut melintasi perbatasan internasional atau tidak. 
Transfer orang-orang yang dicabut kebebasannya telah muncul sebagai salah 
satu fitur penentu konflik bersenjata non-internasional selama beberapa 
dasawarsa terakhir, terutama ketika berkaitan dengan pasukan multinasional 
atau operasi militer ekstrateritorial. Bahkan dalam konflik bersenjata yang 

768 Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Ke-31, Jenewa, Draf Resolusi 
dan Report, Strengthening legal protection for victims of armed conflicts, Oktober 2011. 
Tersedia pada: http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-inter-
national-conference/31-int-conference-strengthening-legal-protection-11-5-1-1-en.pdf 

769 Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Ke-31, Jenewa, 28 
November-1 Desember 2011, Resolusi 1, Strengthening legal protection for victims of 
armed conflicts, paragraf 6. Tersedia pada: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm 
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murni bersifat internal, fenomena warga negara asing yang bergabung 
dengan kelompok bersenjata telah meningkatkan kemungkinan Negara-
negara mentransfer tahanan terkait konflik kembali ke Negara asal mereka.

Tentu saja, kekhawatiran kemanusiaan tentang bagaimana tahanan mungkin 
diperlakukan setelah mereka diserahkan ke otoritas atau pemerintah lain bukan 
hal baru. Misalnya, Konvensi Jenewa Ketiga dan Keempat menempatkan kendala 
spesifik mengenai transfer individu ke Negara lain dan membebankan kewajiban 
untuk memastikan perlakuan yang patut setelah mereka ditransfer. Selanjutnya, 
tahanan tetap dilindungi oleh prinsip non-refoulement, yang berdasarkan prinsip 
ini tidak seorang pun boleh ditransfer ke suatu Negara atau otoritas di mana 
dia bisa berada dalam bahaya karena akan mendapat penyiksaan atau bentuk-
bentuk perlakuan buruk lain, pencabutan nyawa secara sewenang-wenang atau 
penganiayaan karena ras, agama, kewarganegaraan, pendapat politiknya atau 
keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu. Prinsip non-refoulement, dengan 
beberapa variasi terkait lingkupnya, dinyatakan dalam sejumlah instrumen 
hukum internasional, termasuk dalam HHI, hukum pengungsi, hukum hak 
asasi manusia internasional, dan beberapa perjanjian ekstradisi. Prinsip ini 
juga merupakan prinsip hukum kebiasaan internasional yang sangat penting. 
HHI perjanjian yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional tidak 
memuat referensi tegas ke prinsip non-refoulement; tapi prinsip ini akan sejalan 
dengan larangan kategoris yang diatur dalam Pasal 3 ketentuan yang sama untuk 
memahami bahwa ketentuan-ketentuan yang melarang transfer orang-orang ke 
tempat di mana ada alasan kuat untuk percaya bahwa mereka akan berada dalam 
bahaya karena menjadi sasaran kekerasan terhadap nyawa dan pribadi mereka, 
seperti penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya, atau bahkan 
pembunuhan. 

" Mengenai transfer dalam situasi konflik bersenjata internasional, lihat 
Bagian II.2.c (tawanan perang) dan III.2.g (interniran sipil) di atas.

3.  Penahanan oleh kelompok bersenjata non-Negara
Menurut definisi, semua konflik bersenjata non-internasional melibatkan 
setidaknya satu kelompok bersenjata non-Negara. Ini artinya bahwa HHI 
juga harus mengatur perlakuan dan pelindungan orang-orang yang ditahan 
oleh kelompok-kelompok tersebut. 

(a)  Membedakan penyanderaan dari bentuk-bentuk penahanan 
lain.

Dalam praktiknya, ketika tentara pemerintah atau warga sipil ditangkap dan 
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ditahan oleh kelompok bersenjata non-Negara, Negara sering kali dengan 
cepat menuduh kelompok tersebut melakukan penyanderaan, suatu tindakan 
yang dilarang dalam segala situasi oleh Pasal 3 ketentuan yang sama. Meskipun 
deskripsi ini mungkin akurat dari sisi perihal hukum pidana nasional, konsep 
penyanderaan dalam pengertian hukum internasional jauh lebih ketat. 
Meskipun Pasal 3 ketentuan yang sama melarang penyanderaan dalam segala 
situasi, definisi yang relevan tidak ditemukan dalam HHI, tetapi ada dalam 
hukum pidana internasional. Dengan demikian, penyanderaan dipahami 
untuk menunjukkan penangkapan atau penahanan seseorang, apa pun 
statusnya, dikombinasikan dengan ancaman untuk membunuh, melukai atau 
terus menahan sandera, guna memaksa pihak ketiga melakukan, atau untuk 
menjauhkan diri dari melakukan suatu tindakan sebagai suatu persyaratan 
eksplisit atau implisit untuk pembebasan (atau keamanan) sandera.770 Adalah 
niat spesifik ini yang membedakan penyanderaan dengan bentuk-bentuk 
lain pencabutan kebebasan untuk alasan yang berkaitan dengan konflik 
bersenjata.771 

(b) Menafsirkan kewajiban kelompok bersenjata non-Negara
Sah-sah saja untuk bertanya serealistis apa untuk mengharapkan angkatan 
bersenjata pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata terorganisir untuk 
memberikan pelindungan HHI kepada tentara pemerintah yang ditangkap 
atau orang lain yang berada dalam penahanan mereka. Jelas bahwa jawabannya 
sangat tergantung pada keadaan dari masing-masing kasus. Meskipun kelompok 
bersenjata non-Negara yang terorganisir dengan baik yang mengendalikan 
sebagian wilayah suatu Negara dalam waktu yang lama dapat diharapkan untuk 
menghormati dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan HHI persis seperti 
yang tertulis, barangkali jauh lebih sulit untuk melakukannya bagi kelompok-
kelompok bersenjata yang terorganisir secara longgar yang beroperasi secara 
sembunyi-sembunyi dan tanpa kendali signifikan atas suatu wilayah atau 
infrastruktur. Tentu saja, jaminan mendasar perlakuan manusiawi merupakan 
standar minimum mutlak yang harus dihormati oleh semua pemanggul senjata 
dalam segala situasi. Namun demikian, kurang bisa dipastikan bahwa kelompok-
kelompok bersenjata non-Negara yang sederhana dapat diharapkan secara 
realistis untuk memberikan orang-orang yang berada dalam tahanan mereka hak 
untuk mengirim dan menerima korespondensi, untuk menerima paket bantuan, 

770 Statuta Roma, Pasal 8(2)(a)(viii) dan (c)(iii); Mahkamah Pidana Internasional, Unsur-unsur 
Kejahatan, Kejahatan Perang Melakukan Penyanderaan, Official Records of the Assembly 
of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, Sesi Pertama, 3-10 
September 2002. Lihat juga Konvensi Internasional Anti-Penyanderaan, 17 Desember 1979, 
Pasal 1.

771 HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 96.
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atau untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bahkan apabila 
kelompok seperti itu memiliki kendali efektif atas sebagian dari suatu wilayah 
Negara, tetap terbuka ruang untuk meragukan apakah mereka, sebagai isu 
hukum, akan bisa melakukan proses peradilan yang sah sesuai dengan persyaratan 
prosedural HHI. Penafsiran yang paling realistis atas hukum sebagaimana posisi 
saat ini barangkali bahwa kelompok bersenjata non-Negara harus menyediakan 
kebutuhan dasar bagi orang-orang yang ditahan oleh mereka pada tingkat yang 
sama dengan kebutuhan dasar bagi penduduk sipil yang berada di bawah kendali 
mereka atau, dengan tidak adanya kendali semacam itu, pada tingkat yang sama 
seperti kebutuhan dasar bagi anggota mereka sendiri.772

Untuk pendalaman (Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata 
non-internasional)773

 Burundi: What the ICRC does for detainees during prison visits, film, ICRC, 2013. 
Tersedia pada: http://www.youtube.com/watch?v=vz1hhR5u9pA 

 "Expert meeting on procedural safeguards for security detention in non-
international armed conflict, Chatham House and International Committee of 
the Red Cross, London, 22–23 September 2008," IRRC, Vol. 91, Nomor 876, 
Desember 2009, hlm. 859–881.

	 Deborah Casalin, "Taking prisoners: Reviewing the international humanitarian 
law grounds for deprivation of liberty by armed opposition groups," IRRC, Vol. 
93, No. 883, September 2011, hlm. 743–757.

	 David Tuck, "Detention by armed groups: Overcoming challenges to humanitarian 
action," IRRC, Vol. 93, No. 883, September 2011, hlm. 759–782. 

 John B. Bellinger dan Vijay M. Padmanabhan, "Detention operations in contemporary 
conflicts: Four challenges for the Geneva Conventions and other existing law," 
American Journal of International Law, Vol. 105, No. 2, April 2011, hlm. 201–243.

	 Knut Dörmann, "Detention in non-international armed conflicts," International 
Law Studies, Vol. 88, 2012, hlm. 347–366.

How Does Law Protect in War?
	 Dokumen No. 269, United States, Treatment and Interrogation in Detention
	 Kasus No. 243, Colombia, Constitutional Conformity of Protocol II, khususnya 

pertanyaan 7 b) dan c)
	 Kasus No. 260, Afghanistan, Code of Conduct for the Mujahideen

772 PT II, Pasal 5(1)(b); HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 118. 
773 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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Struktur 
I. Pelindungan umum warga sipil di bawah kekuasaan musuh
II. Warga negara musuh di wilayah suatu pihak yang berperang
III. Penduduk wilayah pendudukan
IV. Bantuan kemanusiaan
V. Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata non-

internasional

Rangkuman

" Semua warga sipil yang berada di wilayah yang dikendalikan 
musuh harus diperlakukan secara manusiawi dalam segala 
situasi, dan tidak boleh ada langkah-langkah keamanan yang 
lebih berat dibandingkan dengan tempat tinggal yang ditentukan 
atau interniran yang boleh dikenakan kepada mereka.

" Di wilayah pendudukan, kuasa pendudukan merupakan representasi 
dari suatu otoritas administratif de facto yang memiliki hak dan 
kewajiban sementara untuk memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat sesuai dengan hukum setempat yang sudah berlaku, 
tetapi yang tidak boleh memperkenalkan perubahan permanen 
pada tatanan sosial, demografi, geografis, politik atau ekonomi 
wilayah tersebut.

" HHI melarang menyebabkan kelaparan penduduk sipil sebagai 
metode peperangan, dan mewajibkan pihak yang berperang serta 
Negara yang tidak ikut berperang untuk mempersilakan dan 
memfasilitasi pengiriman paket bantuan kemanusiaan imparsial 
bagi penduduk sipil mana pun yang terkena dampak situasi 
konflik bersenjata internasional.

" Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, pelindungan 
yang diberikan oleh HHI tidak terikat pada kewarganegaraan, 
kesetiaan atau status, tetapi meluas ke semua orang yang tidak, 
atau tidak lagi, mengambil bagian secara langsung dalam 
permusuhan.
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Untuk pendalaman774

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in War?, 
ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 8: The protection of civilians, hlm. 211-248.

 ICRC, Enhancing Protection for Civilians in Armed Conflict and Other Situations 
of Violence, ICRC, 2012, 90 halaman.

 "Civilians," halaman web, ICRC. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/war-
and-law/protected-persons/civilians 

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 61, UN, Secretary-General's Reports on the Protection of Civilians in 

Armed Conflict

Pada saat berlangsungnya konflik bersenjata, penduduk sipil atau warga 
sipil individual sering kali berada di wilayah yang dikuasai oleh pihak yang 
berperang lawan. Dalam konflik bersenjata internasional, hal ini bisa terjadi 
karena wilayah nasional suatu Negara telah diinvasi dan diduduki oleh Negara 
lain, atau karena warga negara dari satu pihak yang berperang berada di 
wilayah Negara lain. Dalam konflik bersenjata non-internasional, pihak yang 
berperang dan penduduk sipil pada umumnya memiliki kewarganegaraan 
yang sama, namun dapat terbelah ke dalam faksi-faksi berdasarkan etnis, 
agama atau politik. Manakalawarga sipil, keluarga dan harta benda mereka 
berada di bawah kendali militer dan administratif efektif dari pihak yang 
berperang musuh, ada risiko besar bahwa mereka akan diperlakukan secara 
sewenang-wenang dan dianiaya. Selain itu, warga sipil yang terkena dampak 
konflik bersenjata sering kali kehilangan barang dan pelayanan yang paling 
mendasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, terutama 
ketika permusuhan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan 
keamanan publik, atau bilamana sebagian penduduk menjadi tercerai berai. 
Dalam situasi seperti itu, kelaparan, penyakit dan kejahatan dengan cepat 
memakan korban dan membutuhkan bantuan kemanusiaan segera dari luar. 
Oleh karena itu, HHI memberikan perhatian yang besar pada pelindungan 
warga sipil yang berada di kekuasaan pihak yang berperang dan juga pada 
kewajiban pihak yang berperang untuk memberi ruang bagi dan memfasilitasi 
bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil yang membutuhkannya sebagai 
akibat konflik bersenjata.

774 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org
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I.  PELINDUNGAN UMUM WARGA SIPIL DI BAWAH 
KEKUASAAN MUSUH

Aturan dan prinsip fundamental HHI yang mengatur pelindungan warga 
sipil yang mendapati diri mereka di bawah kekuasaan pihak yang berperang, 
baik di wilayah nasionalnya atau di wilayah pendudukan, diatur dalam Pasal 
27 sampai 34 Konvensi Jenewa Keempat dan Pasal 72 sampai 79 Protokol 
Tambahan I. Saat ini, sebagian besar ketentuan tersebut sudah diakui telah 
mencapai status hukum kebiasaan.775

1. Orang-orang yang dilindungi 
Dalam situasi konflik bersenjata internasional, instrumen hukum utama 
yang melindungi warga sipil yang berada di bawah kekuasaan musuh adalah 
Konvensi Jenewa Keempat. Seperti yang kita lihat pada Bab 5, Konvensi 
ini berfokus pada pelindungan orang-orang yang tidak berhak atas status 
tawanan perang dan "yang, pada saat tertentu dan dengan cara apa pun, 
mendapati diri mereka, jika terjadi konflik atau pendudukan, di tangan suatu 
Pihak yang terlibat dalam konflik atau Kuasa Pendudukan, di mana mereka 
bukan warga negaranya."776 Dengan demikian, pengertian "orang-orang yang 
dilindungi" dalam pemaknaan Konvensi Jenewa Keempat mencakup tidak 
hanya warga sipil damai, tetapi juga warga sipil yang sudah berpartisipasi 
secara langsung dalam permusuhan dan, pada prinsipnya, bahkan anggota 
angkatan bersenjata yang karena alasan tertentu telah kehilangan hak mereka 
atas status tawanan perang.

" Mengenai hak atas status tawanan perang, lihat Bab 5.I.2.

Namun demikian, Konvensi Jenewa Keempat tidak mewajibkan Negara-
negara yang berperang untuk melindungi warga negara mereka sendiri, warga 
negara dari Negara netral di dalam wilayah mereka, atau warga negara dari 
Negara-negara sekutu perang, dengan catatan bahwa hubungan diplomatik 
normal dipertahankan dengan Negara kewarganegaraan.777

" Mengenai lingkup persis pelindungan Konvensi Jenewa Keempat, lihat 
Bab 5.I.3.

775 HHI Kebiasaan, Aturan 52, 87-105 dan 146.
776 KJ IV, Pasal 4(1) dan (4).
777 KJ IV, Pasal 4(2). Tetapi lihat juga ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit. (note 70), 

paras 163–169. (catatan kaki 69), paragraf 163-169.
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Harus ditekankan bahwa bahkan orang-orang yang gagal memenuhi syarat 
untuk mendapatkan status tawanan perang dan pelindungan berdasarkan 
Konvensi Jenewa Keempat masih tetap dilindungi oleh HHI. Terutama sekali, 
Protokol Tambahan I menetapkan bahwa semua orang yang terkena dampak 
konflik bersenjata internasional, yang berada di bawah kekuasaan pihak 
yang berperang, dan yang tidak mendapatkan manfaat dari perlakuan yang 
lebih baik berdasarkan rezim status spesifik HHI, harus diperlakukan secara 
manusiawi dalam segala situasi dan harus mendapatkan manfaat, minimal 
dari sejumlah jaminan mendasar, termasuk jaminan peradilan, yang telah 
menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.778 Selain itu, terdapat 
konsensus yang berkembang bahwa semua orang yang mendapati diri mereka 
di bawah kendali teritorial efektif atau pengurungan secara fisik oleh suatu 
Negara yang berperang, harus dianggap berada dalam yurisdiksi Negara 
tersebut dan, oleh karena itu, mendapat manfaat pelindungan hukum hak 
asasi manusia internasional. Singkatnya, tidak ada seorangpun yang berada di 
bawah kekuasaan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional 
yang bisa berada di luar pelindungan HHI.

2. Kewajiban dan tanggung jawab dasar dari pihak yang berperang
Terlepas dari tanggung jawab individu apapun yang mungkin ada, pihak 
yang berperang tetap bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan 
oleh agen mereka terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan 
mereka.779 Orang-orang yang berada di bawah kekuasaan pihak musuh dalam 
suatu konflik dalam keadaan apa pun tidak boleh, bahkan secara sukarela, 
melepaskan hak-hak yang dijamin bagi mereka berdasarkan HHI.780

(a) Perlakuan manusiawi dan non-diskriminasi 
Orang-orang yang berada di bawah kekuasaan pihak yang berperang harus 
diperlakukan secara manusiawi setiap saat. Secara khusus, mereka berhak 
atas penghormatan atas pribadi, kehormatan, hak keluarga, keyakinan dan 
praktik keagamaan mereka, serta atas tata cara dan adat mereka, dan harus 
dilindungi dari semua tindakan atau ancaman kekerasan, penghinaan dan 
keingintahuan publik.781 Dengan demikian, tindakan berikut – atau ancaman 
tindakan tersebut – adalah dilarang "kapan saja dan di mana saja, baik yang 
dilakukan oleh orang sipil maupun oleh agen militer."782 

778  Lihat, khususnya, PT I, Pasal 75, dan HHI Kebiasaan, Aturan 87-105.
779 KJ IV, Pasal 29.  
780 KJ IV, Pasal 8. 
781 KJ IV, Pasal 27(1); PT I, Pasal 75(1); HHI Kebiasaan, Aturan 87 dan 104-105.  
782 PT I, Pasal 75(2).
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  kekerasan terhadap kehidupan dan kesehatan, khususnya pem-
bunuhan, hukuman fisik, penyiksaan fisik atau mental dan 
mutilasi;783 

 penjarahan dan perlakuan biadab atas martabat pribadi, khususnya 
perlakuan yang mempermalukan atau merendahkan martabat, dan 
segala bentuk kekerasan atau pelecehan seksual;784

 Pemaksaan fisik atau moral, khususnya balas dendam, pe nyan-
deraan, hukuman kolektif, dan upaya intimidasi atau terorisme.785 

Perbedaan dalam hal perlakuan terkadang dapat dibenarkan atas dasar 
kesehatan, usia atau jenis kelamin; namun, dalam segala situasi lain, dis-
kriminasi – berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau 
kepercayaan, pendapat politik atau pendapat lain, latar belakang nasional 
atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, atau kriteria lain yang 
serupa – adalah sangat dilarang.786

(b) Hak untuk berkomunikasi 
Komunikasi dengan Kuasa Pelindungan atau ICRC
Warga sipil di wilayah yang dikendalikan oleh pihak musuh dalam suatu 
konflik mempunyai hak untuk berkomunikasi secara individual atau kolektif 
dengan Kuasa Pelindungan, ICRC, Perhimpunan Nasional atau organisasi lain 
yang dapat membantu mereka. Komunikasi semacam itu dapat mencakup 
masukan, keluhan, protes atau permintaan bantuan, atau dalam bentuk lain 
yang sesuai dalam situasi tersebut.787 Pihak-pihak yang berperang harus 
memfasilitasi kunjungan utusan Kuasa Pelindungan dan ICRC, dan, sebisa 
mungkin, perwakilan organisasi bantuan lainnya.788 

Mempertahankan dan memulihkan hubungan keluarga
Semua orang di wilayah yang dikendalikan oleh pihak yang berperang 
harus dimungkinkan untuk memberikan kabar yang semata-mata bersifat 
pribadi kepada anggota keluarga mereka, di mana pun mereka berada, 
dan untuk menerima berita dari mereka,789 bila perlu melalui bantuan 

783 KJ IV, Pasal 32; PT I, Pasal 75(2)(a); HHI Kebiasaan, Aturan 89-92.
784 KJ IV, Pasal 27(2) dan 33(2); PT I, Pasal 75(2)(b); HHI Kebiasaan, Aturan 52, 90 dan 93.
785 KJ IV, Pasal 31, 33 dan 34; PT I, Pasal 75(2)(c), (d) dan (e); HHI Kebiasaan, Aturan 96, 

103 dan 146.  
786 KJ IV, Pasal 13 dan 27(3); PT I, Pasal 75(1); HHI Kebiasaan, Aturan 88.
787 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 214.
788 KJ IV, Pasal 30. 
789 KJ IV, Pasal 25(1); HHI Kebiasaan, Aturan 105.
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dari Badan Penelusuran Pusat dan Perhimpunan Nasional.790 Pihak-pihak 
yang berperang juga harus memfasilitasi penelusuran yang dilakukan oleh 
anggota keluarga yang tercerai-berai akibat perang, sehingga mereka dapat 
memperbarui jalinan kontaknya satu sama lain dan, jika memungkinkan, 
untuk bertemu. Pihak yang berperang harus mendorong, terutama, kerja 
organisasi yang terlibat dalam tugas ini, dengan catatan organisasi tersebut 
dapat diterima oleh mereka dan mematuhi peraturan keamanan mereka.791

 

Untuk pendalaman (Memulihkan hubungan keluarga)792

 Afghanistan: Helping Families Stay in Touch, film, ICRC, Februari 2014. Tersedia 
pada: http://www.youtube.com/watch?v=XaNgpy3f1GQ 

 Kursus e-learning ICRC, Restoring Family Links and Psychosocial Support. Tersedia 
pada: http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Resources/E-
learning-RFLPSS.aspx 

 Olivier Dubois, Katharine Marshall dan Siobhan Sparkes McNamara, "New 
technologies and new policies: the ICRC's evolving approach to working with 
separated families," IRRC, Vol.94, No. 888, December 2012, pp. 1455–1479. 94, 
No. 888, Desember 2012, hlm. 1455-1479.

  ICRC, Restoring Family Links Strategy, ICRC, Jenewa, 2009, 64 halaman.
 ICRC, Accompanying the Families of Missing Persons: A Practical Handbook, 

ICRC, Jenewa, 2013, 158 halaman.
 "Restoring Family Links," situs web, ICRC. Tersedia pada: http://www.icrc.org/

eng/what-we-do/restoring-family-links/index.jsp 
 "Restoring Family Links," situs web Gerakan.Tersedia pada: http://familylinks.

icrc.org/en/Pages/home.aspx 

How Does Law Protect in War?
 Dokumen No. 34, ICRC, Tracing Service

3. Hak untuk melakukan tindakan pengamanan
Meskipun HHI mewajibkan pihak yang berperang untuk menghormati 
dan melindungi penduduk sipil di wilayah yang berada di bawah kendali 
mereka, HHI juga secara tegas mengakui hak mereka untuk "melakukan 
tindakan pengendalian dan keamanan sehubungan dengan orang-orang 

790 KJ IV, Pasal 25(2).
791 KJ IV, Pasal 26.
792 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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yang dilindungi sebagaimana diperlukan akibat perang."793 Bergantung pada 
keadaan, tindakan semacam itu bisa meliputi larangan membawa senjata api, 
pembatasan pergerakan di dalam atau di luar area tertentu, kewajiban untuk 
membawa dokumen identitas, atau pembatasan aktivitas politik atau profesi 
tertentu. Meskipun HHI tidak membuat daftar tindakan pengamanan yang 
diperbolehkan yang lengkap, namun HHI menetapkan bahwa bagaimanapun 
juga, tindakan paling berat yang dapat dilakukan adalah pemberlakuan tempat 
tinggal yang ditunjuk (assigned residence) dan interniran (mengenai interniran, 
lihat Bab 5).794 Kriteria implisit kebutuhan lebih jauh mengindikasikan bahwa 
tindakan pengamanan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan secara wajar 
untuk mencapai tujuan keamanan yang sah dalam situasi tersebut. Selain 
itu, terlepas dari adanya kebutuhan aktual atau yang dianggap kebutuhan, 
semua tindakan pengamanan, termasuk tujuan spesifik, komponen dan 
konsekuensinya yang mungkin terjadi, harus selalu berada dalam batas yang 
ditetapkan oleh jaminan mendasar serta larangan spesifik yang berasal dari 
kewajiban umum perlakuan manusiawi.795 Oleh karena itu, secara singkat, 
kata-kata yang luas dari ketentuan ini dapat membuat pihak yang berperang 
mempunyai sejumlah besar diskresi, namun bukan merupakan klausul 
pengesampingan umum yang mendukung pertimbangan keamanan.796

4. Pelindungan khusus untuk kategori orang tertentu
Terlepas dari jaminan mendasar yang harus diberikan kepada setiap manusia 
yang berada dalam kekuasaan pihak yang berperang, HHI memberikan 
pelindungan khusus kepada beragam kategori orang yang, karena jenis 
kelamin, usia, profesi atau status mereka, sangat rentan terkena risiko tertentu.

(a) Wanita 
Pada saat perang, wanita sering kali sendirian mengurus anak-anak dan 
tanggungan lainnya serta berada dalam kondisi yang sangat sulit. Selain itu, 
mereka sangat rentan terkena risiko kekerasan dan pelecehan seksual oleh 
pemanggul senjata atau kelompok kriminal terorganisir. Oleh karena itu, HHI 
menekankan bahwa wanita harus "dilindungi secara khusus dari serangan 
terhadap kehormatan mereka, khususnya dari pemerkosaan, pelacuran paksa, 
atau bentuk-bentuk serangan tidak senonoh apapun."797 Selain itu, kasus ibu 
hamil dan ibu yang memiliki bayi yang masih sangat bergantung pada ibunya 

793 KJ IV, Pasal 27(4).
794 KJ IV, Pasal 41 dan 78(1). 
795 Lihat Bagian 2.a. 
796 Lihat juga J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (note 

387), p. (catatan kaki 386), hlm. 207. 
797 KJ IV, Pasal 27(2); HHI Kebiasaan, Aturan 93 dan 134.



WARGA SIPIL DI WILAYAH YANG DIKENDALIKAN MUSUH 243

yang ditangkap, ditahan atau diinternir karena alasan yang berkaitan dengan 
konflik bersenjata harus ditinjau ulang dengan prioritas setinggi-tingginya.798 
Sejauh mungkin, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan, dan dalam keadaan 
apa pun juga tidak boleh dilakukan, kepada kelompok wanita tersebut.799

Untuk pendalaman (Wanita)800

	 Sexual Violence in Armed Conflicts: An Invisible Tragedy, film, ICRC,  Maret 
2014. Tersedia pada: http://www.youtube.com/watch?v=M0ER1uTt7VE 

 Democratic Republic of the Congo: Rape Remains Rape, No Matter Who 
Did It, film, ICRC, Oktober 2014. Tersedia pada: http://www.youtube.com/
watch?v=OIeLyA8-cGQ 

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 8: The protection of civilians, hlm. 
213-217.

 Helen Durham dan Tracey Gurd, Listening to the Silences: Women and War, 
Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, 276 halaman.

	 “Sexual Violence in armed conflict," IRRC, Vol. 96 No. 894, Summer 2014.96 No. 
894, Musim Panas 2014.

	 “Women," IRRC, Vol. 92, No. 877, March 2010.92, No. 877, Maret 2010.
 Charlotte Lindsey, "Women and war: An overview," IRRC, No. 839, September 

2000, hlm. 561-580.
 Pelayanan Nasihat ICRC, Prevention and Criminal Repression of Rape and other 

Forms of Sexual Violence during Armed Conflicts, Lembaran fakta hukum, ICRC, 
Maret 2015. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/download/file/4865/prevention-
criminal-repression-rape-sexual-violence-armed-conflicts-icrc-eng.pdf 

 "Women," situs web, ICRC. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/war-and-law/
protected-persons/women 

 "Sexual violence in armed conflicts: Questions and answers," ICRC, Agustus 
2016. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/document/sexual-violence-armed-
conflict-questions-and-answers 

 

798 PT I, Pasal 76(2).
799 PT I, Pasal 76(3).
800 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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(b) Anak-anak
Kewajiban untuk memberikan pelindungan dan perawatan 
Anak-anak mungkin merupakan kelompok yang paling rentan di kalangan 
penduduk yang terkena dampak konflik bersenjata. Anak yatim piatu atau 
yang ditinggalkan sendirian sering kali tidak memiliki pilihan selain mencari 
keselamatan, makanan dan tempat tinggal ke kelompok bersenjata atau 
kelompok kriminal terorganisir, di mana mereka menjadi korban perekrutan 
paksa, perbudakan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, pihak-pihak yang 
berperang juga harus memastikan bahwa anak-anak di bawah usia 15 tahun 
tidak dibiarkan sendirian mencari sumber daya yang dibutuhkan,801 dan bahwa 
semua anak di bawah 12 tahun dilengkapi dengan cakram identitas atau sarana 
identifikasi serupa.802 Secara khusus, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik 
harus memberikan anak-anak tersebut perawatan dan bantuan yang mereka 
butuhkan, memfasilitasi pendidikan dan praktik keagamaan mereka,803 serta 
melindungi mereka dari segala bentuk serangan tidak senonoh.804

Perekrutan
Anak-anak yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok 
bersenjata sangat rentan terhadap kekerasan dan bahaya perang lainnya.  
Sebagai kombatan atau warga sipil yang berpartisipasi secara langsung dalam 
permusuhan, mereka bahkan dapat menjadi sasaran militer yang sah. Oleh 
karena itu, pihak-pihak yang berperang harus mengambil semua langkah 
yang dapat ditempuh untuk mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun 
berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan dan, terutama sekali, 
tidak boleh merekrut mereka ke dalam angkatan bersenjata.805 Pada saat 
merekrut anak-anak yang berusia 15 tahun atau lebih tapi belum mencapai 
usia 18 tahun, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus berupaya 
memberikan prioritas kepada mereka yang paling tua.806 Meskipun Konvensi 
Hak-Hak Anak tahun 1989 pada awalnya mengadopsi kewajiban yang 
sama,807 Protokol Opsionalnya pada bulan Mei 2000 menaikkan batas usia 
untuk rekrutmen wajib sampai 18 tahun, meminta Negara-negara untuk 
menaikkan usia minimum untuk perekrutan secara sukarela di atas 15 tahun 
dan menetapkan bahwa kelompok bersenjata non-Negara dalam keadaan 
apa pun tidak boleh merekrut atau menggunakan anak-anak di bawah usia 

801 KJ IV, Pasal 24(1); HHI, Kebiasaan, Aturan 135.
802 KJ IV, Pasal 24(3).
803 KJ IV, Pasal 24(1); PT I, Pasal 77(1); HHI, Kebiasaan, Aturan 104 dan 135.
804 PT I, Pasal 77(1); HHI Kebiasaan, Aturan 93. 
805 PT I, Pasal 77(2); HHI Kebiasaan, Aturan 136 dan 137.
806 PT I, Pasal 77(2). 20 November 1989.
807 Konvensi Hak-Hak Anak, 20 November 1989, Pasal 38(3).25 May 2000, Arts 2–4.
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18 tahun dalam permusuhan.808 Apabila anak-anak jatuh ke tangan musuh 
setelah berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan, mereka terus 
mendapatkan manfaat pelindungan khusus yang diberikan kepada anak-
anak, terlepas dari apakah mereka tawanan perang atau tidak.809 

Evakuasi
Pihak yang berperang harus memfasilitasi akomodasi anak-anak tanpa 
pendamping yang berusia di bawah 15 tahun di Negara netral selama 
konflik berlangsung.810 Namun, mereka tidak boleh mengevakuasi anak-
anak yang bukan warga negara mereka sendiri ke Negara asing, kecuali 
untuk sementara, yang mana ini diperlukan untuk kesehatan, perawatan 
medis atau keselamatan anak-anak. Di wilayah pendudukan, evakuasi 
semacam itu harus sesuai dengan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Setiap 
evakuasi semacam ini harus dilakukan dengan persetujuan orang tua atau 
wali atau orang yang menjadi penanggung jawab lainnya, kecuali orang-
orang yang menjadi penanggung jawab tersebut tidak dapat ditemukan, 
dan hanya apabila di bawah pengawasan Kuasa sPelindungan, serta dengan 
persetujuan dari Negara pelaksana evakuasi, Negara penerima evakuasi dan 

808 Protokol Opsional pada Konvensi Hak-Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam 
konflik bersenjata, 25 Mei 2000, Pasal 2-4.810 AP I, Art.

809 PT I, Pasal 77(3).
810 KJ IV, Pasal 24(1) dan (2).

Ganta, Liberia, di perbatasan dengan Guinea, 2003. Anggota perempuan angkatan bersenjata/
milisi pemerintah yang sedang bertugas menjaga keamanan.
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Negara kebangsaan anak tersebut.811 Untuk memfasilitasi pemulangan anak-
anak yang dievakuasi ke keluarga mereka, otoritas yang bersangkutan harus 
memberikan informasi ke Badan Penelusuran Pusat ICRC tentang informasi 
yang relevan untuk masing-masing anak.812

Untuk pendalaman (Anak-anak)813

 Democratic Republic of the Congo: Children of Conflict Return Home, film, ICRC, 
2013. Tersedia pada: https://www.youtube.com/watch?v=KzU250Pb__A 

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 8: The Protection of Civilians, hlm. 
217-220.

  Daniel Helle, "Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict 
to the Convention on the Rights of the Child," IRRC, No. 839, September 2000.

 ICRC, Children Associated with Armed Forces or Armed Groups, ICRC, Jenewa, 
September 2013, 14 halaman.

 "Children," halaman web, ICRC. Tersedia padahttps://www.icrc.org/en/war-and-
law/protected-persons/childrenTersedia

How Does Law Protect in War?  
 Kasus No. 237, ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo
 Kasus No. 276, Sierra Leone, Special Court Ruling on the Recruitment of Children

(c) Jurnalis dan koresponden perang
Jurnalis yang bekerja di wilayah konflik bersenjata secara tidak terelakkan 
akan terpapar kerugian insidental perang. Risiko terbesar yang mereka 
hadapi karena peran spesifik mereka adalah ditahan dengan tuduhan 
melakukan spionase, atau dengan sengaja diserang oleh pasukan, kelompok 
atau individu yang menentang pemberitaan media independen dari wilayah 
sengketa. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan telah disampaikan agar 
jurnalis yang melaporkan berita dari zona konflik diberi status atau lambang 
pelindung terpisah untuk meningkatkan pelindungan mereka selama konflik 
bersenjata. Namun demikian, kenyataannya jurnalis menghadapi bahaya di 
daerah konflik, bukan karena kurangnya pelindungan hukum, tetapi karena 
kurangnya perhormatan terhadap pelindungan yang telah diberikan kepada 

811 PT I, Pasal 78(1). 
812 Untuk daftar lengkap informasi yang akan didata, lihat PT I, Pasal 78(3).
813 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org



WARGA SIPIL DI WILAYAH YANG DIKENDALIKAN MUSUH 247

mereka menurut HHI. Protokol Tambahan I secara tegas menyatakan bahwa 
"jurnalis yang terlibat dalam misi profesional berbahaya di wilayah konflik 
bersenjata" memenuhi syarat sebagai warga sipil berdasarkan HHI,814 dan 
mewajibkan agar mereka dilindungi sebagai warga sipil, asalkan mereka tidak 
"melakukan tindakan yang berdampak merugikan terhadap status mereka 
sebagai warga sipil."815 Satu-satunya tindakan di mana warga sipil dapat 
dicabut pelindungannya dari serangan langsung adalah partisipasi secara 
langsung dalam permusuhan.816 Jika jurnalis secara formal ditugaskan dalam 
angkatan bersenjata, baik sebagai "koresponden perang" atau, yang kurang 
teknis, sebagai "embedded journalist" (jurnalis yang melekat pada angkatan 
bersenjata) mereka tetap menjadi warga sipil, namun berhak mendapatkan 
status tawanan perang saat ditangkap.817 HHI tidak memberikan jurnalis 
hak untuk mengakses kawasan atau masyarakat yang terkena dampak 
konflik, namun pada prinsipnya, memberi mereka hak yang sama dan 
mengenakan mereka batasan yang sama seperti warga sipil biasa. Dengan 
demikian sepenuhnya tergantung pada pihak-pihak yang berperang untuk 
memutuskan apakah mereka ingin memberikan hak istimewa kepada 
jurnalis atau, dalam batas-batas HHI, apakah mereka ingin menerapkan 
pembatasan yang lebih berat terhadap jurnalis daripada yang diterapkan pada 
penduduk sipil secara umum. Protokol Tambahan I tetap merekomendasikan 
agar Negara kebangsaan atau tempat tinggal, atau Negara tempat organisasi 
media yang mempekerjakan mereka mempunyai kantor pusat, menerbitkan 
kartu identitas bagi jurnalis yang menjalankan misi profesional berbahaya.818 
Mengingat bahwa jurnalis hanyalah warga sipil, kartu semacam itu tidak 
memberikan status, hak, atau keistimewaan tertentu berdasarkan HHI 
namun, pada praktiknya dapat membantu melindungi jurnalis dari tuduhan 
spionase atau kegiatan bermusuhan lainnya.

814 PT I, Pasal 79(1).
815 PT I, Pasal 79(2); HHI Kebiasaan, Aturan 34.
816 HHI Kebiasaan, Aturan 34. Lihat juga Bab 3.I.4.818 GC III, Art.
817 KJ III, Pasal 4(A)(4).
818 PT I, Pasal 79(3). Lampiran II terhadap PT I memberikan kartu identitas model untuk 

tujuan itu. 
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(d) Pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi 
internal

Pengungsi lintas batas atau pengungsi (refugee)819 dan orang-orang tanpa 
kewarganegaraan (stateless persons)820 yang terjebak dalam konflik bersenjata 
bisa berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka bukan warga negara dari 
Negara teritorial, dan mereka juga tidak dapat mengandalkan pelindungan 
Negara asal atau Negara tempat tinggal terakhir mereka. Oleh karena itu, 
penting untuk tidak mengeluarkan mereka dari pelindungan HHI, atau 
menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan, berdasarkan 
kriteria formalistik kewarganegaraan yang tidak sesuai dengan realitas situasi 
mereka.

819 Berdasarkan Pasal 1(A)(2) Konvensi 1951 yang tentang Status Pengungsi, istilah 
pengungsi dideskripsikan "seseorang yang (…) dikarenakan ketakutan yang sungguh-
sungguh berdasar akan mengalami persekusi karena alasan-alasan ras, agama, 
kewarganegaraan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada 
di luar negara kewarganegaraannya, dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, 
tidak mau memanfaatkan pelindungan negara itu …".

820 Menurut Pasal 1 Konvensi 1954 mengenai Status Penduduk yang Tidak Memiliki 
Kewarganegaraan, "istilah 'penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan' artinya 
seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh Negara mana pun berdasarkan 
operasionalisasi perundang-undangan Negara itu."

Pengungsi Suriah di titik kumpul di Bustana, Republik Arab Suriah, sebelum menyeberang ke 
Yordania dan kamp pengungsi di Ruwaished, 2013.
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Jadi, Konvensi Jenewa Keempat menetapkan bahwa pihak yang berperang 
tidak boleh menganggap orang-orang sebagai warga negara musuh semata-
mata karena secara de jure mereka adalah warga negara pihak musuh dalam 
suatu konflik manakala, sebagai para pengungsi lintas batas yang melarikan 
diri dari penganiayaan, mereka tidak dapat secara de facto mengandalkan 
pelindungan dari Negara kebangsaan mereka sendiri.821 Protokol Tambahan 
I menetapkan bahwa orang-orang yang, sebelum dimulainya permusuhan, 
dikenal sebagai orang tanpa kewarganegaraan atau pengungsi menurut 
hukum internasional, atau berdasarkan hokum nasional Negara tempat 
mengungsi atau tempat tinggal, harus diperlakukan sebagai orang-orang yang 
dilindungi dalam makna Konvensi Jenewa Keempat dalam segala situasi dan 
tanpa pembedaan merugikan.822 Yang paling penting, apabila orang-orang 
semacam itu jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh dalam suatu konflik, 
mereka tidak boleh disangkal mendapatkan pelindungan Konvensi Jenewa 
Keempat meskipun mereka adalah warga negara dari kuasa penahanan.823

821 KJ IV, Pasal 44. 
822 PT I, Pasal 73. 824
823 Lihat juga KJ IV, Pasal 70(2), tentang pelindungan pengungsi di wilayah pendudukan 

yang merupakan warga negara dari kuasa pendudukan itu sendiri.

Wilayah Ouham, Bossonga, Republik Afrika Tengah, 2013. Sekelompok pengungsi yang melarikan 
diri dari kekerasan tiba di pinggiran kota, di mana mereka mencari pelindungan di misi Katolik.
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Pengungsi internal adalah "orang-orang atau kelompok orang-orang yang 
terpaksa atau diwajibkan untuk melarikan diri atau meninggalkan rumah 
atau tempat tinggal mereka, terutama akibat dari atau untuk menghindari 
dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi 
manusia atau bencana alam atau bencana buatan manusia, dan yang belum 
melewati batas Negara yang diakui secara internasional."824 Meskipun 
pengungsian internal merupakan penyebab utama krisis kemanusiaan di 
banyak konflik bersenjata, perjanjian HHI tidak secara khusus menjawab 
isu ini, tetapi hanya memberi pengungsi internal pelindungan yang sama 
seperti penduduk sipil. Selanjutnya, selama mereka berada di dalam wilayah 
Negara asal mereka, para pengungsi ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari 
status pengungsi (lintas batas) dan hak-hak terlampir berdasarkan Konvensi 
tentang Status Pengungsi tahun 1951. Untuk mengatasi kesenjangan hukum 
tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi sebuah instrumen 
hukum lunak, Prinsip-Prinsip Panduan tentang Pengungsian Internal 
(Guiding Principles on Internal Displacement), pada tahun 1998. Prinsip-
prinsip ini memberikan panduan yang tidak mengikat kepada Negara dan 
otoritas atau organisasi lain yang menghadapi pengungsian internal. Prinsip-
prinsip ini juga mengidentifikasi hak dan jaminan yang bertujuan untuk 
melindungi orang-orang dari pemindahan paksa, dan untuk melindungi 
serta membantu mereka selama pemindahan/pengungsian semacam itu dan 
pada saat pemulangan atau relokasi dan reintegrasi mereka.825 Baru di tahun 
2009, dengan diadopsinya Konvensi Uni Afrika untuk Pelindungan dan 
Bantuan bagi Pengungsi Internal di Afrika [African Union Convention for the 
Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa] (Konvensi 
Kampala), maka pelindungan hukum terhadap pengungsi internal diatur 
dalam suatu perjanjian internasional spesifik.826 

824 Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengungsian Internal 
(United Nations Guiding Principles on Internal Displacement), dokumen E/CN.4/1998/53/
Add.2, 1998 (Prinsip Deng), Pasal 2.2. 

825 Ibid., Pasal 1 dan 3.
826 Konvensi Uni Afrika untuk Pelindungan dan Bantuan bagi Pengungsi Internal di 

Afrika (Konvensi Kampala) diadopsi pada tanggal 23 Oktober 2009 dan mulai berlaku 
pada tanggal 6 Desember 2012; sampai dengan bulan Juni 2016, Konvensi ini sudah 
ditandatangani oleh 40 dan diratifikasi oleh 25 Negara Anggota Uni Afrika.
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Untuk pendalaman (Jurnalis, pengungsi lintas batas dan pengungsi internal)827

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 8: The protection of civilians, hlm. 
220, 226-230 dan 237.

  "Displacement," IRRC, Vol. 91, No. 875, September 2009.99, No. 904, 2018.
 "Refugees and Displaced Persons," halaman web, ICRC. Tersedia pada:https://

www.icrc.org/en/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons 

How Does Law Protect in War? 
 Kasus No. 37, Protection of Journalists
 Kasus No. 196, Sri Lanka, Conflict in the Vanni
 Kasus No. 228, Case Study, Armed Conflicts in the Great Lakes Region (1994–

2005)
 Kasus No. 274, Case Study, Armed Conflicts in Sierra Leone, Liberia and Guinea 

(1980–2005)

II. WARGA NEGARA MUSUH DI WILAYAH SUATU PIHAK 
YANG BERPERANG  

1. Orang yang dilindungi sebagai "warga musuh" 
Pada saat pecahnya perang, warga negara dari satu pihak yang berperang 
yang tinggal atau berada di dalam wilayah pihak lawan mungkin saja berada 
dalam situasi yang sangat sulit. Mereka mungkin telah meninggalkan 
negara asal mereka selama beberapa dekade sebelumnya untuk membangun 
kehidupan baru di negara lain dan, karena perang, tiba-tiba bisa dianggap 
sebagai "warga negara musuh" oleh negara tempat tinggal mereka.  Salah satu 
contoh yang terkenal adalah sekitar 30.000 warga Jepang di Amerika Serikat 
yang diinternir secara kolektif selama Perang Dunia II, bersama dengan 
sekitar 80.000 warga AS keturunan Jepang. Untuk menghindari dampak 
kemanusiaan parah dari langkah keamanan yang digeneralisasi semacam 
itu, Konvensi Jenewa Keempat menetapkan sebuah rezim pelindungan bagi 
orang-orang yang berada di wilayah pihak yang berperang yang memiliki 
kewarganegaraan musuh, atau Negara asalnya yang tidak menjalin hubungan 
diplomatik normal dengan negara teritorial.

827 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org
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2. Hak untuk pergi dan transfer ke negara lain
Hak untuk pergi
Hak yang paling penting yang diberikan kepada orang-orang yang dilindungi 
adalah hak untuk meninggalkan wilayah pihak yang sedang berperang, 
baik saat itu juga, ketika konflik pecah, atau di kemudian hari, ketika 
perang tengah berkecamuk. Negara teritorial dapat menolak kepergian 
orang-orang yang dilindungi jika hal tersebut bertentangan dengan 
"kepentingan nasionalnya",828 suatu kriteria yang tampaknya lebih luas 
daripada pertimbangan "keamanan negara." Bahkan, berdasarkan argumen 
kepentingan nasional, Negara teritorial dapat secara sah menolak atau 
membatasi repatriasi, misalnya, warga negara musuh laki-laki yang berada 
pada usia yang memungkinkan untuk berperang, ilmuwan atau ahli lainnya 
yang dapat memberikan kontribusi efektif terhadap upaya perang musuh, 
atau bisa dikatakan bahkan orang-orang yang kehadirannya terus dibutuhkan 
oleh Negara teritorial untuk alasan ekonomi.829 Namun demikian, mengingat 
konsekuensi kemanusiaan potensial dari pemberlakuan langkah pembatasan 
semacam itu secara berlebihan, pihak yang berperang harus menggunakan 
hak mereka untuk menolak kepergian orang-orang yang dilindungi dengan 
pembatasan diri sebesar-besarnya. Apapun yang terjadi, permohonan 
orang-orang tersebut untuk pergi harus diputuskan secepat-secepatnya dan 
sesuai dengan prosedur rutin yang ditetapkan, yang harus mencakup hak 
untuk mengajukan banding atas penolakan awal atau peninjauan kembali 
oleh pengadilan atau lembaga administratif yang sesuai.830 Kepergian yang 
diperbolehkan harus dilakukan dalam kondisi memadai dari segi keamanan, 
higiene, sanitasi dan makanan, dan orang-orang yang diberikan izin untuk 
pergi harus diperbolehkan untuk membawa bersama mereka dana yang 
dibutuhkan untuk perjalanan mereka serta "item dan barang keperluan pribadi 
dalam jumlah yang wajar."831 Meskipun hal ini tampaknya memberi ruang 
kepada orang-orang yang dilindungi untuk membawa bersama mereka harta 
sebanyak-banyaknya yang dapat mereka bawa sendiri, langkah pengendalian 
nasional biasanya diberlakukan pada awal konflik yang cenderung melarang 
ekspor dalam jumlah lebih besar atas kapital/modal atau harta bergerak.832

828 KJ IV, Pasal 35(1).
829 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 236.
830 KJ IV, Pasal 35(1).
831 KJ IV, Pasal 35(1) dan 36(1).
832 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 236.236. 
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Transfer ke negara lain 
Pada prinsipnya, pihak yang berperang dapat secara sah mentransfer 
orang-orang yang dilindungi yang berada di wilayahnya ke wilayah Negara 
pihak pada Konvensi Jenewa Keempat dan yang bersedia serta mampu 
memberi mereka pelindungan yang menjadi hak mereka berdasarkan HHI. 
Namun sesuai dengan prinsip kebiasaan non-refoulement, orang-orang 
yang dilindungi dalam keadaan apapun tidak boleh ditransfer ke suatu 
Negara di mana mereka mungkin memiliki alasan untuk takut mengalami 
persekusi akibat keyakinan politik atau agama mereka.833 Larangan ini 
bukan merupakan halangan untuk repatriasi atau pemulangan orang-orang 
yang dilindungi setelah berakhirnya permusuhan,834 atau ekstradisi atas 
mereka terkait pelanggaran hukum pidana biasa dan berdasarkan perjanjian 
ekstradisi yang disepakati sebelum konflik.835 Sama seperti halnya untuk 
orang-orang yang dicabut kebebasannya, tanggung jawab untuk melindungi 
orang yang secara sah ditransfer ke Negara lain beralih ke Negara penerima 
selama mereka tetap berada dalam penahanan Negara tersebut. Di sini juga, 
apabila Negara penerima gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan HHI 
terkait hal-hal penting, Negara yang melakukan transfer harus mengambil 
tindakan efektif untuk memperbaiki situasi atau memastikan bahwa orang-
orang yang dilindungi itu dikembalikan ke dalam yurisdiksinya.836

3. Orang-orang yang tidak direpatriasi
Perlakuan
Orang-orang yang tidak direpatriasi yang tetap berada di wilayah pihak 
musih dalam suatu konflik adalah orang-orang yang dilindungi berdasarkan 
Konvensi Jenewa Keempat dan mendapatkan manfaat pelindungan penuh 
dari HHI. Pada prinsipnya, dengan sedikit pengecualian, situasi mereka harus 
terus diatur oleh hukum yang berlaku bagi warga negara asing pada masa 
damai. Dalam keadaan apa pun, Negara teritorial harus memastikan bahwa 
orang-orang yang dilindungi diotorisasi untuk pindah dari daerah yang sangat 
rentan terkena bahaya perang sama halnya seperti dengan penduduk setempat, 
dan bahwa mereka diberi perlakuan yang sama dari segi perawatan kesehatan, 
bantuan sosial dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar 
sehingga mereka dapat berdikari. Orang-orang yang dilindungi juga harus 
diperbolehkan untuk mempraktikkan agama mereka, untuk mendapatkan 
manfaat dari bantuan spiritual dan untuk menerima bantuan atau tunjangan 

833 KJ IV, Pasal 45(3).
834 KJ IV, Pasal 45(2). 
835 KJ IV, Pasal 45(5).
836 KJ IV, Pasal 45(3).
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individual atau kolektif yang dikirim kepada mereka oleh keluarga mereka, 
negara asal mereka, Kuasa Pelindungan, atau perhimpunan bantuan.837 
Apabila langkah-langkah dan pengendalian keamanan yang diberlakukan 
oleh Negara teritorial menghalangi orang-orang yang dilindungi menemukan 
pekerjaan berbayar atau yang dengan itu sebenarnya mereka bisa mandiri, 
Negara tersebut harus memberikan dukungan yang diperlukan kepada orang-
orang yang dilindungi tersebut dan juga tanggungannya.838 Orang-orang yang 
dilindungi dapat dipaksa bekerja hanya sejauh yang diberlakukan dengan 
sama kepada warga negara dari Negara teritorial, dan harus mendapatkan 
manfaat dari kondisi kerja dan pelindungan yang sama dalam hal gaji, jam 
kerja, pakaian dan peralatan, pelatihan dan kompensasi untuk kecelakaan 
dan penyakit.839 Namun demikian, orang-orang yang dilindungi yang adalah 
warga negara musuh tidak dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan operasi militer.840

Langkah-langkah keamanan
Dalam batas-batas yang ditetapkan oleh HHI, Negara teritorial dapat 
mengenakan terhadap orang-orang yang dilindungi langkah pengendalian 
dan keamanan apapun yang dianggap perlu "sebagai akibat dari perang."841 
Prinsip-prinsip umum yang mengatur langkah-langkah keamanan yang 
berkaitan dengan orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat 
juga berlaku di sini. Ini artinya bahwa Negara teritorial mandapat ruang yang 
besar dalam menentukan jenis, beratnya dan jangka waktu langkah-langkah 
keamanan yang akan dikenakan, selama jaminan mendasar yang diberikan 
oleh HHI ditegakkan setiap saat dan juga dengan catatan bahwa tidak ada 
langkah keamanan yang lebih berat daripada pemberlakuan tempat tinggal 
yang ditunjuk atau interniran.842 Langkah-langkah pembatasan yang diambil 
terkait orang-orang yang dilindungi dan harta milik mereka harus segera 
dibatalkan segera setelah akhir dari permusuhan.843

837 KJ IV, Pasal 38 dan 39(3).
838 KJ IV, Pasal 39(2). 
839 KJ IV, Pasal 40(1) dan (3).
840 KJ IV, Pasal 40(2).
841 KJ IV, Pasal 27(4).
842 KJ IV, Pasal 41(1).
843 KJ IV, Pasal46. 46. 
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Untuk pendalaman (Warga negara musuh di wilayah suatu pihak yang 
berperang)844

 Marco Sassòli, "The concept of security in international law relating to armed 
conflicts," dalam Cecilia M. Bailliet (ed.), Security: A Multidisciplinary Normative 
Approach, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2009, hlm. 7-23.

How Does Law Protect in War? 
 Kasus No. 162, Eritrea/Ethiopia, Award on Civilian Internees and Civilian 

Property
 Kasus No. 175, UN, Detention of Foreigners
 Kasus No. 216, ICTY, The Prosecutor v. Blaskić

844 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 

Pos pemeriksaan Kuneitra, Golan pendudukan Israel, 2013. Keluarga dengan berlinang air mata 
mengucapkan salam perpisahan dengan mahasiswa yang kembali ke tempat belajar mereka di 
Universitas Damaskus.
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III. PENDUDUK WILAYAH PENDUDUKAN

Dalam situasi pendudukan perang, suatu Negara yang berperang melaksanakan 
otoritas militer atas seluruh atau sebagian wilayah pihak musuh dalam konflik.845 
Posisi yang mendekati kekuasaan mutlak atas wilayah, infrastruktur dan 
penduduk suatu Negara musuh ini di masa lalu menyebabkan penyelewengan 
paling mengejutkan. Cukup untuk diingat saja bagaimana kebijakan deportasi, 
perbudakan dan pemusnahan, dan penjarahan, pemerkosaan dan pelecehan 
yang dilakukan oleh kuasa pendudukan dalam konteks Perang Dunia II untuk 
memahami kebutuhan besar untuk pelindungan penduduk terkait. Selain 
mengekspos penduduk terhadap pelecehan langsung oleh kuasa permusuhan, 
pendudukan perang juga dapat memiliki implikasi hukum dan politik yang 
kompleks di luar bidang HHI. Secara khusus, konteks pendudukan jangka panjang 
tanpa prospek realistis akan adanya resolusi politik, atau konteks pendudukan 
"transformatif " yang dimaksudkan untuk mengubah sistem politik setempat, 
dapat mengguncang seluruh masyarakat secara mendalam dan mengakibatkan 
penderitaan manusia yang meluas dan tak berkesudahan. Hukum pendudukan 
modern, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Den Haag, Konvensi 
Jenewa Keempat dan Protokol Tambahan I, tidak mempertanyakan keabsahan 
pendudukan perang, tetapi mengakui otoritas de facto dari kuasa pendudukan 
dan memperhitungkan kepentingan keamanannya yang sah. Pada saat yang 
sama, hukum pendudukan modern ini bermaksud mencegah masuknya 
perubahan tidak beralasan pada karakteristik intrinsik wilayah pendudukan, 
untuk melindungi penduduk dari keputusan yang sewenang-wenang dan 
pelecehan, dan memberi mereka ruang untuk hidup senormal mungkin.

 
1. Kuasa pendudukan sebagai otoritas de facto sementara

(a) Tanggung jawab untuk keamanan dan ketertiban masyarakat
Peraturan Den Haag memaparkan peran dan tanggung jawab pokok kuasa 
pendudukan sebagai berikut: "Otoritas kekuasaan yang sah yang secara 
nyata sudah berpindah ke pihak yang melakukan pendudukan, maka pihak 
yang melakukan pendudukan tersebut harus mengambil semua langkah 
dalam kekuasaannya untuk memulihkan, dan memastikan, sebisa mungkin, 
keamanan dan ketertiban umum, sembari menghormati hukum yang 
berlaku di negara ini, kecuali dicegah secara mutlak."846 Dengan demikian, 

845 Lihat Bab 2.IV. 
846 Peraturan Den Haag, Pasal 43. Para ahli secara umum sepakat bahwa ketentuan ini, 

sebagaimana tercermin pada teks dalam bahasa Perancis, mengembankan kepada kuasa 
pendudukan kewajiban untuk memulihkan „ketertiban umum dan kehidupan sipil,“ yang 
maknanya jauh lebih luas daripada istilah „keselamatan publik“ yang digunakan dalam 
versi Bahasa Inggris. Lihat ICRC, Occupation and Other Forms of Administration, op. cit. 
(catatan kaki 79), hlm. 56-57.
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selama pendudukan, kuasa pendudukan secara de facto menggantikan 
pemerintah yang sah (tapi tanpa devolusi kedaulatan) serta memiliki hak dan 
kewajiban yang sah untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat 
sesuai dengan hukum yang sudah berlaku di wilayah itu. Pembatasan 
signifikan terhadap kewenangan kuasa pendudukan, dibandingkan dengan 
kewenangan dari kedaulatan yang sah, melarang dilakukannya perubahan 
permanen pada struktur sosial, demografi, geografi, politik dan ekonomi 
wilayah pendudukan, eksploitasi untuk keuntungan atas sumber daya alam, 
budaya dan ekonominya, serta pelaksanaan kewenangan lain apa pun yang 
bertentangan dengan kewajibannya terhadap wilayah pendudukan dan 
penduduknya. Secara khusus, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, 
kuasa pendudukan tidak boleh memaksakan langkah-langkah keamanan 
yang lebih berat dari pemberlakuan tempat tinggal yang ditunjuk atau 
interniran atas orang-orang yang dilindungi yang berada di bawah 
kendalinya.847 Singkatnya, hukum pendudukan bisa digambarkan sebagai 
rezim hukum yang dibuat secara khusus untuk pemerintahan sementara dari 
wilayah milik Negara yang sedang bermusuhan. Setiap perubahan permanen 
yang diberlakukan dalam tatanan hukum dan politik dari suatu wilayah 
pendudukan harus didasarkan pada perjanjian damai valid atau, untuk kasus 
yang sangat tidak biasa, didasarkan pada resolusi yang diadopsi oleh Dewan 
Keamanan PBB sejalan dengan tanggung jawabnya untuk memelihara atau 
memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

(b) Tanggung jawab untuk administrasi dan pelayanan publik
Selain memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, kuasa pendudukan 
juga memikul tanggung jawab utama untuk keberlanjutan fungsi lembaga 
dan pelayanan publik untuk kepentingan penduduk di bawah pendudukan. 
Kuasa pendudukan, dengan sepenuhnya menggunakan sarana yang tersedia, 
harus memastikan bahwa penduduk sipil memiliki bahan-bahan pokok 
yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, seperti makanan, obat-
obatan, pakaian dan tempat perlindungan.848 Demikian juga, melalui kerja 
sama otoritas nasional dan lokal, kuasa pendudukan harus memastikan 
dan mempertahankan pelayanan medis, kesehatan masyarakat dan ke-
bersihan,849 memfasilitasi pendidikan yang memadai dan merawat anak-
anak,850 dan memperbolehkan penyediaan bantuan spiritual851 serta bantuan 

847 Lihat Bab 5.III. 
848 KJ IV, Pasal 55; PT I, Pasal 69(1).
849 KJ IV, Pasal 56(1); PT I, Pasal 14(1).
850 KJ IV, Pasal 50.
851 KJ IV, Pasal 58.
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kemanusiaan852 di wilayah pendudukan. Kuasa pendudukan juga dapat 
menarik pajak, iuran dan retribusi yang diamanatkan oleh perundang-
undangan setempat atas nama Negara yang diduduki, tetapi harus meng-
gunakan pendapatan tersebut untuk administrasi dan manfaat bagi wilayah 
pendudukan.853 

(c) Penghormatan pada pejabat publik dan hakim
Pada prinsipnya, pejabat publik dan hakim di wilayah pendudukan harus 
diperbolehkan untuk mempertahankan status mereka dan untuk terus 
menjalankan tugasnya dalam pelayanan penduduk tanpa gangguan yang 
tidak beralasan atau intimidasi.854 Sebagai contoh, Konvensi Jenewa Keempat 
menetapkan bahwa, selama mereka tidak menghadirkan hambatan bagi 
administrasi keadilan yang efektif atau kepatuhan penuh kuasa pendudukan 
terhadap HHI, pengadilan pidana wilayah pendudukan harus terus mengadili 
semua pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang dilindungi menurut 
perundang-undangan setempat.855 Namun, apabila pejabat publik dan hakim 
tidak dapat memenuhi fungsi mereka karena alasan hati nurani, mereka tidak 
boleh dikenai sanksi atau tindakan pemaksaan atau diskriminasi.856 Prinsip ini 
mendapat dua pengecualian. Pertama, kuasa pendudukan mempertahankan 
haknya untuk menggantikan kerja wajib pejabat publik dan hakim yang 
pekerjaannya "diperlukan baik untuk kepentingan tentara pendudukan, 
atau untuk pelayanan utilitas publik, atau untuk pemberian makan, tempat 
tinggal, pakaian, transportasi atau kesehatan bagi penduduk negara yang 
diduduki."857 Kedua, kuasa pendudukan dapat membuat kesimpulan bahwa 
pelaksanaan efektif kewajibannya menurut HHI memerlukan pencopotan 
pejabat publik dari jabatan mereka dan pembentukan administrasi dan 
pengadilannya sendiri.858 Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan bahwa 
otoritas pendudukan cenderung mencopot hanya pejabat pemerintah dan 
agen-agen politik lainnya, dan terus mengandalkan pejabat lokal untuk 
administrasi non-politik di wilayah pendudukan.859

852 KJ IV, Pasal 59-63; HHI Kebiasaan, Aturan 55.
853 Peraturan Den Haag, Pasal 48.
854 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 304.
855 KJ IV, Pasal 64(1).
856 KJ IV, Pasal 54(1).
857 KJ IV, Pasal 51(2) dan 54(2).
858 KJ IV, Pasal 54(2).
859 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 308. 
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2. Pelindungan warga
Ketentuan-ketentuan HHI yang secara khusus dirancang untuk mengatur 
situasi pendudukan perang dapat ditemukan terutama pada Peraturan 
Den Haag860 dan Konvensi Jenewa Keempat,861 yang dilengkapi dengan 
ketentuan individual Protokol Tambahan I.862 Sementara Peraturan Den Haag 
melindungi penduduk wilayah pendudukan secara keseluruhan,863 Konvensi 
Jenewa Keempat didasarkan pada konsep "orang-orang yang dilindungi," 
yang mencakup semua orang yang berada di wilayah pendudukan, kecuali: (a) 
warga negara dari kuasa pendudukan dan pihak sekutu berperang-nya, dan 
(b) mereka yang berhak atas status tawanan perang.864 Yang juga dilindungi 
adalah orang-orang yang secara formal diakui sebagai pengungsi (lintas 
batas), terlepas dari apapun kewarganegaraan mereka.865 Meskipun masing-
masing lingkup pelindungan tidak identik untuk setiap kategori orang yang 
berbeda-beda tersebut, perkembangan HHI kebiasaan dan hukum hak asasi 
manusia sejak Perang Dunia II telah membuat perbedaan menjadi sangat 
tidak relevan dalam praktiknya.

(a) Perlakuan manusiawi
Lebih dari seratus tahun yang lalu, Peraturan Den Haag sudah mewajibkan 
agar, di wilayah-wilayah pendudukan, jiwa dan harta benda penduduk, 
hak-hak dan kehormatan keluarga mereka, serta keyakinan dan praktik 
keagamaan mereka dihormati,866 dan melarang diberlakukannya hukuman 
kolektif "terhadap penduduk atas tindakan individual yang mana tindakan 
tersebut tidak dapat dianggap sebagai tanggung jawab bersama dan sebagian 
orang."867 Dewasa ini, kewajiban umum perlakuan manusiawi dan non-
diskriminatif yang dinyatakan dalam Konvensi Jenewa Keempat dan Protokol 
Tambahan I juga berlaku untuk penduduk di wilayah pendudukan,868 seperti 
halnya dengan kewajiban, larangan dan jaminan spesifik yang berasal dari 
kewajiban itu.869 Oleh karena itu, HHI modern yang mengatur pendudukan 
perang tidak memuat reafirmasi terpisah akan jaminan-jaminan mendasar 
tetapi fokus pada topik tambahan yang relevan dengan keadaan spesifik 

860 Peraturan Den Haag, Pasal 42-56.
861 KJ IV, Pasal 47-78.
862 PT I, Pasal 44(3), 63, 69, 73 dan 85(4)(a).  
863 Ketentuan-ketentuan yang relevan dari Peraturan Den Haag merujuk pada “penduduk” 

[inhabitants] (Pasal 44, 45 dan 52), “populasi” [population] (Pasal 50) dan “orang-orang” 
[persons] (Pasal 46).

864 KJ IV, Pasal 4.
865 PT I, Pasal 73.
866 Peraturan Den Haag, Pasal 46(1).
867 Peraturan Den Haag, Pasal 50.
868 KJ IV, Pasal 27(1) dan (3); PT I, Pasal 75(1); HHI Kebiasaan, Aturan 87 dan 88.
869 KJ IV, Pasal 27-34; PT I, Pasal 72-79.
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wilayah pendudukan, seperti tidak dapat diganggu gugatnya hak dan 
kesetiaan penduduk, larangan perubahan demografis, dan pelindungan harta 
benda pribadi dan publik serta tatanan hukum di wilayah yang berada di 
bawah pendudukan perang.

(b) Hak, kewajiban dan kesetiaan penduduk
Tidak dapat diganggu-gugatnya dan tidak dapat disangkalnya hak-hak
Dalam situasi pendudukan, penekanan sangat penting diberikan kepada 
pelindungan penduduk dari upaya oleh kuasa pendudukan untuk menya-
lahgunakan posisi kekuatannya dan memperkenalkan perubahan terkait 
status, struktur dan institusi politik di wilayah pendudukan, baik melalui 
tindakan unilateral atau dengan cara perjanjian bilateral paksa dengan Negara 
yang diduduki. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa Keempat menekankan 
bahwa tidak boleh ada kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang 
berperang, aneksasi atau perubahan lain pada lembaga atau pemerintah 
suatu wilayah pendudukan yang dapat menghilangkan manfaat Konvensi 
bagi warga.870 Dan tidak boleh ada orang yang dilindungi yang diambil semua 
atau sebagian haknya yang diberikan kepada mereka menurut Konvensi 
Jenewa Keempat atau berdasarkan perjanjian khusus antara pihak-pihak yang 
berperang.871

Kewajiban ketaatan dan penghormatan pada kesetiaan
Selain itu, meskipun warga wilayah pendudukan memiliki kewajiban untuk 
taat pada kewenangan de facto kuasa pendudukan, mereka tidak memiliki 
semacam kewajiban kesetiaan. Dengan demikian, mereka tidak bisa dipaksa 
untuk bersumpah setia kepada kuasa pendudukan,872 untuk berdinas di 
angkatan bersenjata atau pasukan cadangannya,873 atau untuk memberikan 
informasi tentang angkatan bersenjata atau sarana pertahanan Negara yang 
diduduki.874 Juga, kuasa pendudukan tidak boleh menggunakan tekanan atau 
propaganda yang bertujuan untuk mengamankan pendaftaran sukarela ke 
dalam pasukan pendudukan,875 atau sengaja membatasi kesempatan kerja 
di wilayah pendudukan sehingga mendorong penduduk untuk bekerja di 
dinasnya.876 Untuk alasan yang sama, orang yang dilindungi tidak boleh 
dipaksa melakukan suatu pekerjaan yang akan mewajibkan mereka untuk 
berpartisipasi secara pribadi dalam operasi militer terhadap negara mereka 

870 KJ IV, Pasal 47.
871 KJ IV, Pasal 8.
872 Peraturan Den Haag, Pasal 45.
873 KJ IV, Pasal 51(1).
874 Peraturan Den Haag, Pasal 44.
875 KJ IV, Pasal 51(1).
876 KJ IV, Pasal52(2).
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sendiri atau menggunakan kekuatan untuk menjamin keamanan instalasi di 
mana kerja wajib dilakukan, atau yang akan melibatkan mereka dalam sebuah 
organisasi yang bersifat militer atau semi-militer.877 Secara lebih umum, 
kewajiban pelayanan (kerja wajib) harus diperintahkan oleh komandan 
kawasan pendudukan,878 dan hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang 
dilindungi yang berusia lebih dari 18 tahun dan hanya sejauh diperlukan: 
(a) untuk kebutuhan tentara pendudukan, atau (b) untuk pelayanan utilitas 
publik, atau (c) untuk memberi makan, tempat berlindung, pakaian, trans-
portasi atau kesehatan kepada penduduk negara yang diduduki.879 Dalam 
semua kasus semacam itu, kerja yang diwajibkan harus dilakukan dalam 
wilayah pendudukan dan harus sesuai dengan kemampuan fisik dan intelek-
tual dari masing-masing individu. Pekerja harus dibayar dengan gaji yang adil 
dan harus mendapatkan manfaat dari perundang-undangan yang berlaku 
di negara yang diduduki terkait kondisi kerja dan, khususnya, pelindungan 
menyangkut upah, jam kerja, peralatan, pelatihan awal dan kompensasi 
bekerja untuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja.880

 
(c) Larangan transfer, deportasi dan kolonisasi

Larangan transfer dan deportasi
Bahaya lain dalam situasi pendudukan adalah bahwa kuasa pendudukan akan 
memberlakukan perubahan demografi sebagai kelanjutan ambisi teritorial 
atau politiknya, terutama melalui deportasi dari dan transfer penduduk di 
dalam wilayah pendudukan. Mengingat penderitaan yang sangat besar yang 
dipicu oleh deportasi jutaan warga sipil selama Perang Dunia II, Konvensi 
Jenewa Keempat dan HHI kebiasaan kini melarang secara mutlak baik transfer 
individual maupun massal secara paksa di dalam wilayah pendudukan dan 
deportasi orang-orang yang dilindungi (termasuk orang-orang yang dicabut 
kebebasannya) dari wilayah pendudukan, terlepas dari apapun motif dan 
tujuannya.881

Pengecualian untuk evakuasi sementara 
Namun demikian, Konvensi Jenewa Keempat mengakui bahwa pertimbangan 
keamanan penduduk atau pertimbangan militer imperatif mungkin me-
merlukan evakuasi keseluruhan atau sebagian dari suatu area dan bahkan 
mungkin menjadi tidak terelakkan dilakukannya transfer orang-orang yang 
dilindungi ke luar wilayah pendudukan untuk sementara waktu. Dalam 

877 KJ IV, Pasal 51(2) dan (4); Peraturan Den Haag, Pasal52(1). 
878 Peraturan Den Haag, Pasal 52(2). 
879 KJ IV, Pasal 51(2).
880 KJ IV, Pasal 51(3); HHI Kebiasaan, Aturan 95.
881 KJ IV, Pasal 49(1); HHI Kebiasaan, Aturan 129 dan 130.
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keadaan luar biasa seperti itu, Kuasa Pelindungan harus diberitahu segera 
setelah evakuasi atau transfer terjadi,882 dan semua orang yang bersangkutan 
harus dikembalikan ke area kepergian mereka segera setelah permusuhan 
berakhir.883 Selama transfer semacam itu, orang-orang yang dilindungi 
harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi makanan, air, pakaian dan 
perawatan medis yang diperlukan. Selain itu, tindakan pencegahan yang 
sesuai harus diambil untuk memastikan keselamatan mereka dan untuk 
mencegah pemisahan mereka dari kerabatnya.884

Pengecualian untuk perpindahan dan kepergian sukarela
Bagaimanapun, tujuan larangan ini tidak untuk mencegah orang-orang yang 
dilindungi untuk pindah secara sukarela di dalam wilayah pendudukan atau 
meninggalkannya sama sekali. Hal ini penting karena orang-orang yang 
dilindungi bisa saja atas kemauan sendiri ingin mencari pelindungan dari 
bahaya operasi militer ke daerah lain di dalam wilayah pendudukan. Selain 
itu, warga negara asing mungkin ingin direpatriasi, dan warga negara dari 
Negara yang diduduki mungkin telah mengalami diskriminasi etnis atau 
politik atau penganiayaan sebelum pendudukan dilakukan atau mungkin 
memiliki alasan yang sah lainnya untuk meninggalkan wilayah tersebut.885 
Konvensi Jenewa Keempat karenanya tidak melarang kepergian sukarela 
orang-orang yang dilindungi dengan kewarganegaraan apa pun dari wilayah 
pendudukan; Konvensi Jenewa Keempat bahkan memberikan kepada mereka 
yang bukan warga negara dari Negara yang diduduki hak tertulis untuk pergi 
setara dengan orang-orang yang dilindungi di wilayah pihak yang berperang 
sendiri.886 Konvensi juga menetapkan bahwa, kecuali diperlukan untuk 
keamanan penduduk atau karena alasan militer imperatif, kuasa pendudukan 
tidak boleh menahan kepergian orang-orang yang dilindungi di area-area 
dalam wilayah pendudukan yang sangat rentan terhadap bahaya perang.887 
Bahkan, pihak yang berperang harus berusaha mengevakuasi area-area 
yang terkepung dan dikelilingi888 dan memberikan penampungan kepada 
penduduk di zona keselamatan889 atau zona yang dinetralisasi890 jauh dari 
tempat tinggalnya semula.

882 KJ IV, Pasal 49(4).
883 KJ IV, Pasal 49(2); HHI Kebiasaan, Aturan 132.
884 KJ IV, Pasal 49(3); HHI Kebiasaan, Aturan 105 dan 131.
885 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 279.
886 KJ IV, Pasal 48.
887 KJ IV, Pasal 49(5).
888 KJ IV, Pasal 17.
889 KJ IV, Pasal 14.
890 KJ IV, Pasal 15.
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Larangan kolonisasi 
HHI juga secara mutlak melarang deportasi atau transfer sebagian penduduk 
sipil dari kuasa pendudukan itu sendiri ke wilayah pendudukan.891 Larangan 
ini dimaksudkan untuk mencegah kolonisasi wilayah pendudukan oleh 
warga negara dari kuasa pendudukan, dan pembentukan secara bertahap 
"fakta-fakta di lapangan" yang akhirnya dapat mengakibatkan aneksasi secara 
de facto wilayah yang bersangkutan. Satu kasus terkenal tentang hal ini adalah 
kebijakan Israel yang sudah lama untuk membangun pemukiman untuk 
sebagian penduduknya sendiri di wilayah pendudukan Palestina. ICRC secara 
konsisten mengambil posisi bahwa kebijakan ini jelas-jelas melanggar HHI 
dan memiliki konsekuensi kemanusiaan serius selama beberapa dekade.892

3. Pelindungan harta benda
(a) Larangan umum penjarahan dan perusakan properti

Sebagai aturan umum, ketika suatu wilayah sudah diduduki, seluruh infra-
strukturnya, penduduknya, dan harta benda pribadi dari warganya jatuh ke 
tangan tentara musuh. Sepanjang sejarah peperangan, tindakan sewenang-
wenang balas dendam, penjarahan dan perusakan oleh pasukan yang mencari 
mangsa telah menyebabkan penderitaan besar di kalangan penduduk sipil, 
yang mana secara sia-sia memperburuk kerusakan yang disebabkan oleh 
perang dan menjadi hambatan dalam perjalanan pemulihan, rekonstruksi 
dan rekonsiliasi pada akhirnya. Oleh karena itu, HHI secara tegas melarang 
penjarahan atas semua jenis harta benda, baik itu milik orang pribadi, 
masyarakat atau negara.893 HHI juga melarang penghancuran oleh kuasa 
pendudukan atas harta bergerak atau tidak bergerak, baik pribadi maupun 
publik, "kecuali kehancuran tersebut menjadi diperlukan secara mutlak oleh 
operasi militer."894 Menurut ICRC, ungkapan "'operasi militer" pada ketentuan 
ini mengacu pada "pergerakan, manuver dan tindakan lain yang diambil oleh 
angkatan bersenjata dengan maksud untuk melakukan pertempuran."895 
Alhasil, perusakan harta benda diperbolehkan hanya sebatas mutlak di-
perlukan untuk perilaku permusuhan, dan tidak dapat diperintahkan hanya 
dengan alasan menghukum, menimbulkan efek jera atau alasan administratif. 

891 KJ IV, Pasal 49(6); HHI Kebiasaan, Aturan 130.
892 Peter Maurer, “Challenges to international humanitarian law: Israel’s occupation policy,” 

IRRC, Vol. 94, No. 888, Musim Dingin 2012, hlm. 1503-1510.
893 Peraturan Den Haag, Pasal 28 dan 47; KJ IV, Pasal 33(2); HHI Kebiasaan, Aturan 52. 

Lihat juga J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan 
kaki 386), hlm. 226-227.

894 Peraturan Den Haag, Pasal 23(g); KJ IV, Pasal 53. Lihat juga Peraturan Den Haag, Pasal 
54, menyangkut kabel bawah laut. 

895 ICRC, "Interpretation by the ICRC of Article 53 of the Fourth Geneva Convention 
of 12 August 1949, with particular reference to the expression 'military operations'," 
pernyataan resmi tanggal 25 November 1981. 
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Dalam keadaan apa pun, tidak ada larangan yang mempengaruhi hak kuasa 
pendudukan untuk mengambil alih atau menyita harta benda publik dan, 
dalam kasus luar biasa, harta benda pribadi.

(b) Pelindungan harta benda milik umum
Sejalan dengan perannya sebagai otoritas de facto sementara, kuasa pen-
dudukan dianggap hanya sebagai administrator dan pemilik hak untuk me-
nikmati hasil (usufructuary) dari harta benda tak bergerak milik Negara yang 
diduduki, termasuk gedung publik, real estate, hutan dan pertanian yang ter-
letak di wilayah pendudukan. Ini artinya bahwa kuasa pendudukan harus 
melindungi kapital/modal dari harta benda tersebut dan mengurusnya sesuai 
dengan aturan hak menikmati hasil (usufruct).896 Rumah sakit sipil hanya 
dapat diambil alih untuk sementara dan hanya dalam kondisi kebutuhan 
mendesak untuk perawatan personel militer yang terluka dan sakit. Apapun 
yang terjadi, pengaturan yang sesuai harus pertama-tama dilakukan untuk 
akomodasi dan perawatan pasien sipil rumah sakit tersebut dan untuk 
memenuhi kebutuhan akomodasi rumah sakit di kalangan penduduk sipil.897 
Bagaimanapun, bahan dan persediaan rumah sakit sipil tidak dapat diambil 
alih selama dibutuhkan oleh penduduk sipil.898 Berkenaan dengan harta 
bergerak dari Negara yang diduduki, hak kuasa pendudukan untuk menyita 
terbatas pada uang tunai, dana setara (equivalent funds) dan surat berharga 
yang dapat direalisasi (realizable securities), serta harta bergerak yang dapat 
digunakan untuk operasi militer, seperti depot senjata, sarana transportasi, 
toko dan persediaan.899 Harta benda pemerintah kota dan lembaga-lembaga 
yang didedikasikan untuk tujuan agama, amal dan pendidikan, seni dan ilmu 
pengetahuan, bahkan meskipun itu adalah harta Negara, harus diperlakukan 
sebagai harta benda pribadi. Pengambilan atau perusakan, atau kerusakan 
yang disengaja yang dilakukan terhadap lembaga-lembaga semacam itu, 
terhadap monumen bersejarah, atau karya seni dan ilmu pengetahuan, adalah 
dilarang.900

(c) Pelindungan harta benda pribadi
Pada prinsipnya, penyitaan harta benda pribadi oleh kuasa pendudukan 
adalah dilarang.901 Akan tetapi, larangan ini mendapat dua pengecualian 
penting yang secara signifikan membatasi pelindungan harta benda pribadi. 

896 Peraturan Den Haag, Pasal55; 55; HHI Kebiasaan, Aturan 51(a) dan (b).
897 KJ IV, Pasal 57(1). 
898 KJ IV, Pasal 57(2).
899 Peraturan Den Haag, Pasal 53(1).
900 Peraturan Den Haag, Pasal 56;56; HHI Kebiasaan, Aturan 40A.
901 Peraturan Den Haag, Pasal 46(2); HHI Kebiasaan, Aturan 51(c).
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Pertama, harta benda pribadi yang dapat digunakan untuk operasi militer 
(seperti perangkat komunikasi, sarana transportasi dan persenjataan) dapat 
disita, tetapi harus dikembalikan atau diberi kompensasi kepada pemiliknya 
di akhir konflik.902 Kedua, kuasa pendudukan dapat secara sah mengambil 
alih barang lain atau uang dari penduduk.903 Kedua jenis pengambilalihan 
melibatkan pengambilalihan sepihak dari warga dan harus dilakukan sesuai 
dengan aturan-aturan tertentu. Pertama, pengambilalihan tidak dapat di-
lakukan untuk tujuan selain memenuhi kebutuhan tentara pendudukan 
(termasuk yang terkait dengan keamanannya) atau administrasi wilayah 
pendudukan dan harus selalu proporsional dengan sumber daya dari negara 
yang diduduki.904 Dalam hal apa pun, uang, barang atau jasa tidak boleh 
diambil alih untuk kebutuhan atau kepentingan pemerintah dalam negeri, 
pemerintahan atau penduduk kuasa pendudukan. Untuk menghindari 
penyalahgunaan, barang dapat diambil alih dan juga uang dikumpulkan hanya 
setelah perintah tersurat dari panglima tertinggi di wilayah pendudukan;905 
dan hanya dengan adanya tanda terima resmi untuk semua dana dan 
barang yang diterima.906 Pengumpulan uang harus dilakukan sesuai dengan 
aturan asesmen dan masukan pajak yang dipungut atas nama Negara yang 
diduduki.907 Ketika kuasa pendudukan mengambil alih barang, seperti bahan 
makanan atau obat-obatan, kebutuhan penduduk sipil harus diperhitungkan, 
dan nilai yang wajar harus dibayar untuk setiap barang yang diterima.908

(d) Pelindungan benda cagar budaya
Tugas umum pihak yang berperang untuk menjaga dan menghormati benda 
cagar budaya juga berlaku di wilayah pendudukan.909 Jadi, selain kewajiban 
Negara yang melakukan pendudukan dan Negara yang diduduki berkaitan 
dengan pelindungan benda cagar budaya selama perilaku permusuhan,910 
kuasa pendudukan tidak boleh mengambil alih benda cagar budaya yang 
berada di wilayah pendudukan dan harus melindunginya dari segala bentuk 
vandalisme, pencurian, penjarahan atau penyalahgunaan.911 Secara khusus, 
kuasa pendudukan harus melarang dan mencegah: (a) semua ekspor ter-
larang, pemindahan atau transfer kepemilikan benda cagar budaya; (b) 

902 Peraturan Den Haag, Pasal 53(2); HHI Kebiasaan, Aturan 49.
903 Peraturan Den Haag, Pasal52(1). 52(1).
904 Peraturan Den Haag, Pasal 49;49; KJ IV, Pasal 55(2).
905 Peraturan Den Haag, Pasal 51(1) dan 52(2).
906 Peraturan Den Haag, Pasal 51(3) dan 52(3).
907 Peraturan Den Haag, Pasal 51(2). 
908 KJ IV, Pasal 55(2).
909 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 18(2); Protokol Kedua pada 

Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 3(1); HHI Kebiasaan, Aturan 38.
910 Lihat Bab 3.II.2.a.
911 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 4(3).
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penggalian arkeologi apa pun yang tidak sepenuhnya diperlukan untuk 
menjaga, mendata atau melestarikan benda cagar budaya; dan (c) modifikasi 
apa pun untuk, atau perubahan penggunaan, benda cagar budaya yang di-
maksudkan untuk menyembunyikan atau menghilangkan bukti budaya, 
sejarah atau ilmiah.912 Otoritas pendudukan juga harus memberikan kepada 
otoritas nasional yang kompeten dari Negara yang diduduki semua dukungan 
yang diperlukan dan yang dapat ditempuh untuk menjaga dan melestarikan 
benda cagar budayanya.913 Jika memungkinkan, penggalian, modifikasi, atau 
perubahan yang diperbolehkan mengenai penggunaan benda cagar budaya 
yang berada di wilayah pendudukan harus dilakukan melalui kerja sama 
dengan otoritas nasional yang kompeten di wilayah tersebut.914

4. Pelindungan tatanan hukum
(a) Kewajiban untuk menghormati perundang-undangan setempat 

"kecuali secara mutlak dicegah" 
Peraturan Den Haag mengharuskan kuasa pendudukan, dalam melaksanakan 
kewenangan de facto-nya, agar menghormati hukum yang berlaku di wilayah 
pendudukan "kecuali secara mutlak dicegah" (unless absolutely prevented).915 
Konvensi Jenewa Keempat memuat sejumlah ketentuan perundang-
undangan pidana yang diterima menafsirkan secara otoritatif akan reser-
vasi ini sebagai sesuatu yang berlaku pada sistem hukum dari wilayah 
pendudukan secara keseluruhan, yaitu termasuk tidak hanya hukum pidana, 
tetapi juga hukum perdata, konstitusional dan administratif.916 Dengan 
demikian, kuasa pendudukan dapat mencabut atau menangguhkan hukum 
setempat hanya dalam dua kasus, yaitu bilamana hukum tersebut merupakan 
ancaman terhadap keamanannya atau hambatan terhadap penerapan 
HHI. Sebagai contoh, kuasa pendudukan secara sah bisa membatalkan 
perundang-undangan setempat yang mewajibkan penduduk untuk terlibat 
dalam perlawanan bersenjata, atau perundang-undangan setempat yang 
memberlakukan rezim diskriminasi ras yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip perlakuan manusiawi dan non-diskriminasi.917 Namun kuasa pen-
dudukan tidak diperbolehkan memfasilitasi perekrutan penduduk ke dalam 
angkatan bersenjata atau pasukan cadangan dengan menangguhkan hukum 
setempat yang melarang pelayanan militer sukarela atas nama Negara lain. 

912 Protokol Kedua pada Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 9(1).
913 Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 5(1) dan (2).
914 Protokol Kedua pada Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 9(2).
915 Peraturan Den Haag, Pasal 43.
916 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 386), 

hlm. 335. 
917 Ibid.
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Tentu saja, kewajiban untuk menghormati dan mengamankan tatanan 
hukum yang sudah ada sebelumnya dari wilayah pendudukan juga berlaku 
pada pemerintah setempat yang aktivitas legislatifnya dikendalikan secara 
efektif oleh kuasa pendudukan dan yang oleh karenanya tidak memiliki inde-
pendensi yang dibutuhkan agar dapat bertindak untuk kepentingan pen-
duduk setempat.

(b) Kewenangan umum untuk legalisasi
Kewajiban kuasa pendudukan untuk menghormati dan menerapkan hukum 
setempat di wilayah pendudukan "kecuali secara mutlak dicegah" juga 
melibatkan larangan terbatas terhadap pemberlakuan perundang-undangan 
baru. Dalam menafsirkan klausul "kecuali secara mutlak dicegah" sebagai-
mana hal tersebut berlaku bagi perundang-undangan pidana, Konvensi 
Jenewa Keempat mengakui bahwa kuasa pendudukan dapat mencanangkan 
ketentuan pidana baru hanya untuk tiga tujuan: (a) untuk memampukan kuasa 
pendudukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan HHI, (b) untuk 
mempertahankan pemerintah yang tertib atas wilayah tersebut, dan (c) untuk 
menjamin keamanan personel, harta benda dan infrastruktur komunikasi 
dari angkatan bersenjata dan administrasi kuasa pendudukan.918 Daftar 
tujuan legislatif yang sah ini sudah lengkap. Daftar ini juga menjadi panduan 
otoritatif dalam menafsirkan kewenangan legislatif dari kuasa pendudukan 
di bidang lain, seperti hukum administratif dan prosedural. Sebagai contoh, 
jika diperlukan, kuasa pendudukan harus diperbolehkan untuk membuat 
perundang-undangan baru yang bertujuan untuk: memberikan utusan Kuasa 
Pelindungan atau ICRC akses kepada orang-orang yang dilindungi yang 
ditahan di sel isolasi; memberlakukan larangan umum yang melarang warga 
sipil membawa senjata; atau menetapkan sistem jaminan prosedural untuk 
peninjauan secara periodik atas langkah-langkah keamanan yang ditempuh 
di wilayah pendudukan, seperti pemberlakuan tempat tinggal yang ditunjuk 
dan interniran.

(c) Aturan khusus tentang perundang-undangan pidana
Pencanangan dan penerapan oleh kuasa pendudukan 
Pada prinsipnya, dalam situasi pendudukan perang, pengadilan pidana 
setempat yang sudah ada harus tetap mengadili semua kasus yang berkaitan 
dengan pelanggaran terhadap perundang-undangan pidana yang berlaku di 
wilayah pendudukan.919 Namun, ketentuan-ketentuan pidana apa pun yang 
dicanangkan oleh kuasa pendudukan sesuai dengan kewenangan legislatifnya 

918 KJ IV, Pasal 64(2).
919 KJ IV, Pasal 64(1). 
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tidak boleh bersifat retroaktif (berlaku surut) dan dapat berlaku hanya setelah 
ketentuan-ketentuan tersebut dipublikasikan dan disosialisasikan kepada 
penduduk dalam bahasa mereka sendiri.920 Pelanggaran terhadap ketentuan 
pidana yang diundangkan seperti itu dapat diputuskan oleh pengadilan 
militer dari kuasa pendudukan sendiri, dengan catatan pengadilan semacam 
itu didirikan secara regular dan bersifat non-politis. Hal ini tidak termasuk 
segala bentuk pengadilan khusus atau ad hoc yang dibentuk untuk tujuan 
politik tanpa pengawasan yang memadai dari sistem peradilan militer reguler. 
Selain itu, pengadilan tingkat pertama harus, dan pengadilan banding 
sebaiknya, berada di wilayah pendudukan.921 Pengadilan militer penguasa 
pendudukan dapat memberlakukan hanya ketentuan-ketentuan pidana 
yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi (nulla poena sine lege) dan yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum lain, khususnya prinsip bahwa 
hukuman apapun harus proporsional dengan pelanggaran.922 Prinsip-prinsip 
umum lain dari hukum yang relevan dengan proses pidana termasuk praduga 
tak bersalah (in dubio pro reo) dan larangan terhadap mengadili orang yang 
sama sebanyak dua kali atas tuduhan yang sama, atau penuntutan ganda 
[double jeopardy] (non bis in idem/res judicata).

Hukuman yang dapat diperbolehkan
Ketika menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan 
pidana yang dicanangkan oleh kuasa pendudukan, pengadilan harus 
mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa bukan warga negara dari kuasa 
pendudukan dan oleh karena itu, tidak memiliki kewajiban untuk setia pada 
kuasa pendudukan.923 Pelanggaran minor yang semata-mata dimaksudkan 
untuk merugikan kuasa pendudukan, dan yang tidak melibatkan upaya 
untuk membunuh atau melukai personel militer atau administrasi, membuat 
kerusakan parah pada harta benda atau instalasi, atau menimbulkan bahaya 
kolektif berat, tidak boleh dihukum lebih berat daripada pidana penjara 
sederhana atau interniran, dan apa pun yang terjadi, jangka waktunya harus 
proporsional dengan pelanggaran. Dasar pemikiran untuk menggunakan 
interniran yang bertentangan dengan pemenjaraan sederhana sebagai 
sanksi atas pelanggaran ringan terhadap kuasa pendudukan adalah untuk 
memberikan kepada pelanggar yang relatif tidak berbahaya yang termotivasi 
oleh patriotisme manfaat kondisi yang lebih longgar dan kurang berstigma 
dibandingkan dengan manfaat yang diberikan kepada penjahat kecil.924 

920 KJ IV, Pasal 65.
921 KJ IV, Pasal 66.
922 KJ IV, Pasal 67;67; HHI Kebiasaan, Aturan 101.
923 KJ IV, Pasal 67.
924 KJ IV, Pasal 68(1). Mengenai interniran yang bersifat hukuman, lihat juga Bab 5.III.1.a.
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Pelanggaran yang lebih serius terhadap ketentuan pidana yang dicanangkan 
oleh kuasa pendudukan dapat dihukum lebih berat tapi selalu dengan 
peng hormatan semestinya pada persyaratan perlakuan manusiawi dalam 
HHI, terutama larangan hukuman kolektif dan hukuman yang bersifat 
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Hukuman mati dapat 
dijatuhkan hanya untuk spionase, tindakan sabotase serius dan pembunuhan 
yang disengaja, dan hanya jika: (a) pelanggaran seperti itu sudah terancam 
hukuman mati berdasarkan hukum setempat sebelum pendudukan;925 (b) 
terdakwa setidaknya berusia 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan;926 
dan (c) perhatian pengadilan terutama diarahkan ke fakta bahwa terdakwa 
tidak terikat kewajiban untuk setia kepada kuasa pendudukan, karena dia 
bukan salah satu dari warga negaranya.927

Pelanggaran yang dilakukan sebelum pendudukan
Hak penguasa pendudukan untuk melaksanakan yurisdiksi pidana di wilayah 
pendudukan adalah untuk sementara terbatas pada periode di mana kuasa 
pendudukan benar-benar memiliki kendali militer atas wilayah tersebut. 
Kuasa pendudukan karenanya tidak boleh menangkap, mengadili atau meng-
hukum orang-orang yang dilindungi atas tindakan yang dilakukan sebelum 
pendudukan, atau selama terputusnya pendudukan yang bersifat sementara, 
dengan pengecualian untuk pelanggaran hukum dan kebiasaan perang yang 
mana keduanya memiliki yurisdiksi universal.928 Pembatasan yurisdiksi ini 
bahkan berlaku pada pengungsi internasional yang adalah warga negara 
dari kuasa pendudukan itu sendiri, dengan catatan bahwa mereka mencari 
pelindungan di wilayah Negara yang diduduki sebelum pecahnya permusuhan 
dan tidak dituduh melakukan pelanggaran berdasarkan hukum umum yang 
akan menjustifikasi ekstradisi mereka menurut hukum Negara yang diduduki 
yang berlaku pada masa damai.929 

Untuk pendalaman (Penduduk wilayah pendudukan)930

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in War?, 
ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 8: The protection of civilians, hlm. 231-248.

 Peter Maurer, "Challenges to international humanitarian law: Israel's occupation 
policy," IRRC, Vol. 94, No. 888, 2012, hlm. 1503-1510.

925 KJ IV, Pasal 68(2). 
926 KJ IV, Pasal 68(4).
927 KJ IV, Pasal 68(3).
928 KJ IV, Pasal 70(1).
929 KJ IV, Pasal 70(2).
930 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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 Alan Baker, "International humanitarian law, ICRC and Israel's status in the 
Territories," IRRC, Vol. 94, No. 888, 2012, hlm. 1511-1521.

 Tristan Ferraro, "Determining the beginning and end of an occupation under 
international humanitarian law," IRRC, Vol. 94, No. 885, 2012, hlm. 133-163.

 "Occupation," IRRC, Vol. 94, No. 885, Musim Semi 2012.

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 123, ICJ/Israel, Separation Wall/Security Fence in the Occupied 

Palestinian Territory
 Kasus No. 125, Israel, Applicability of the Fourth Geneva Convention to Occupied 

Territories
 Kasus No. 141, United Kingdom, Position on Applicability of Fourth Convention
 Kasus No. 161, Eritrea/Ethiopia, Awards on Occupation
 Kasus No. 236, ICJ, Democratic Republic of the Congo/Uganda, Armed Activities 

on the Territory of the Congo

" Lihat juga referensi yang didaftar di akhir Bab 2.

IV.   BANTUAN KEMANUSIAAN 

1. Tanggung jawab pokok 
Ketentuan HHI mengenai bantuan kemanusiaan didasarkan pada asumsi 
bahwa masing-masing pihak yang berperang memiliki kewajiban uama untuk 
memenuhi kebutuhan dasar penduduk yang berada di bawah kendalinya. 
Meskipun kewajiban ini diasumsikan sudah jelas berkaitan dengan Negara 
teritorial dan penduduk mereka sendiri, isu tersebut dipaparkan secara ter-
tulis untuk konteks pendudukan perang. Konvensi Jenewa Keempat secara 
spesifik menetapkan, "[s]ejauh dimungkinkan oleh sarana yang tersedia 
untuk itu, Kuasa Pendudukan memiliki kewajiban memastikan makanan 
dan pasokan medis bagi penduduknya" dan, "apabila sumber daya wilayah 
pendudukan tidak memadai," maka mereka harus membawa bahan makanan 
yang diperlukan, obat-obatan, pakaian, selimut, sarana tempat perlindungan, 
perlengkapan lain yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil dan 
barang-barang yang diperlukan untuk ibadah.931 Oleh karena itu, bantuan 
kemanusiaan pada prinsipnya harus dipahami sebagau sarana subsider, 
pelengkap dan sementara untuk membantu pihak yang berperang yang ber-

931 KJ IV, Pasal 55(1); PT I, Pasal 69(1).
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sangkutan dalam memenuhi kewajibannya terhadap penduduk yang berada 
di bawah kendalinya.

2. Kewajiban utama untuk memberi ruang dan memfasilitasi 
bantuan bagi warga sipil

HHI melarang menyebabkan kelaparan penduduk sipil sebagai metode 
peperangan,932 dan mewajibkan setiap pihak yang berperang dan Negara 
yang tidak terlibat perang untuk memberi ruang dan memfasilitasi bantuan 
kemanusiaan untuk membantu penduduk sipil yang membutuhkan per-
sediaan penting bagi kelangsungan hidup mereka.933 Ketentuan perjanjian 
yang mengatur bantuan kemanusiaan semacam itu dapat dikategorikan men-
jadi tiga kewajiban berbeda: (a) kewajiban umum semua Negara dan masing-
masing pihak yang berperang untuk memberi ruang dan memfasilitasi 
perlintasan bebas kiriman bantuan yang ditujukan bagi warga sipil di Negara-
negara lain; (b) kewajiban khusus kuasa pendudukan untuk memastikan 
penyediaan pasokan penting bagi penduduk sipil di wilayah pendudukan; dan 
(c) kewajiban pihak yang berperang untuk memberi ruang dan memfasilitasi 
penyediaan bantuan kemanusiaan ke wilayah lain yang berada di bawah 
kendali mereka. HHI juga memberikan kepada penduduk sipil dan warga 
sipil individual hak untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka ke Kuasa 
Pelindungan dan organisasi bantuan, serta mengatur kewajiban pihak yang 
berperang berkaitan dengan personel kemanusiaan yang berpartisipasi dalam 
operasi bantuan semacam itu.

(a) Perlintasan bebas kiriman bantuan kepada warga sipil di Negara-
negara lain

Dalam situasi konflik bersenjata internasional, Konvensi Jenewa Keempat dan 
Protokol Tambahan I menetapkan bahwa semua pihak yang berperang dan 
Negara yang tidak ikut berperang memiliki kewajiban umum untuk memberi 
ruang dan memfasilitasi perlintasan bebas kiriman bantuan yang bertujuan 
untuk menyediakan pasokan penting bagi kelangsungan hidup penduduk 
sipil yang berada di luar wilayah atau kendali mereka.934 Pengiriman bantuan 
kemanusiaan harus dilindungi dari bahaya yang timbul akibat operasi 
militer.935 Bantuan harus diteruskan secepat mungkin dan tidak dapat 
ditunda atau dialihkan dari tujuannya kecuali dalam hal adanya kebutuhan 
mendesak untuk kepentingan penduduk sipil yang bersangkutan.936 Namun 

932 PT I, Pasal 54(1); HHI Kebiasaan, Aturan 53. Lihat juga Bab 3.II.2.c. 
933 HHI Kebiasaan, Aturan 55 dan 56.
934 KJ IV, Pasal 23(1), 59(3) dan 61(3); PT I, Pasal 70(2); HHI Kebiasaan, Aturan 55.
935 KJ IV, Pasal 59(3); PT I, Pasal 70(4).
936 KJ IV, Pasal 23(4); PT I, Pasal 70(3) dan (4).
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demikian, setiap Negara atau pihak yang berperang yang memberi ruang 
bagi perlintasan bebas dapat memeriksa kiriman tersebut dan mengharuskan 
agar bantuan itu didistribusikan di bawah pengawasan setempat dari Kuasa 
Pelindungan.937 Perlintasan bebas bantuan kemanusiaan kepada warga sipil 
yang membutuhkan tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa pengiriman 
barang dan pelayanan semacam itu dapat digunakan untuk mendukung upaya 
perang secara umum atau membantu ekonomi musuh. Penolakan seperti itu 
bisa dibenarkan hanya dalam keadaan luar biasa, di mana ada alasan serius 
untuk percaya bahwa persediaan tersebut dapat dialihkan untuk keperluan 
militer daripada didistribusikan ke penerima manfaat, atau bilamana 
pengiriman bantuan akan membanjiri daerah konflik dengan barang dan 
pelayanan dalam jumlah yang jelas melebihi kebutuhan penduduk sipil, 
sehingga membuat tindakan tersebut kehilangkan justifikasi dan kebutuhan 
kemanusiaannya.938

(b) Kiriman bantuan bagi warga sipil di wilayah pendudukan 
Kuasa pendudukan memiliki kewajiban hukum untuk, sejauh dimungkinkan 
oleh sarana yang ada, memastikan penyediaan makanan, obat-obatan, 
pakaian, selimut, tempat tinggal, dan perlengkapan lain yang penting untuk 
kelangsungan hidup penduduk sipil.939 Dengan demikian, jika seluruh 
atau sebagian wilayah pendudukan tidak mendapatkan persediaan yang 
mencukupi, kuasa pendudukan harus membawa masuk barang-barang 
yang diperlukan atau memberi ruang bagi operasi bantuan bagi penduduk 
sipil oleh Negara lain atau oleh organisasi kemanusiaan yang tidak berpihak 
seperti ICRC.940 Pada prinsipnya, orang-orang yang dilindungi di wilayah-
wilayah pendudukan juga harus diperbolehkan menerima kiriman bantuan 
individual yang dikirim kepada mereka.941 Penyerahan bantuan kemanusiaan 
oleh Negara lain, organisasi atau individu pribadi, bagaimanapun, tidak 
menghilangkan tanggung jawab kuasa pendudukan terhadap penduduk di 
wilayah pendudukan.942 Setelah bantuan kiriman tersebut tiba di wilayah 
pendudukan, kuasa pendudukan harus memfasilitasi pendistribusian cepat 
bantuan tersebut943 dan tidak boleh mengalihkannya dari sasaran semula, 
kecuali dalam kasus kebutuhan mendesak demi kepentingan penduduk 

937 KJ IV, Pasal 23(3) dan (4), dan 59(4); PT I, Pasal 70(3). 
938 KJ IV, Pasal 23(2); J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, op. cit. 

(catatan kaki 386), hlm. 182-183.  
939 KJ IV, Pasal 55(1); PT I, Pasal 69(1).
940 KJ IV, Pasal 59(1) dan (2); HHI Kebiasaan, Aturan 55.
941 KJ IV, Pasal 62.62.
942 KJ IV, Pasal 60.60.
943 KJ IV, Pasal 61(2).
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setempat dan dengan persetujuan dari Kuasa Pelindungan.944 Distribusi 
pasokan bantuan kemanusiaan di wilayah pendudukan harus dilakukan 
melalui kerja sama dan di bawah pengawasan Kuasa Pelindungan atau 
organisasi kemanusiaan yang imparsial seperti ICRC.945

(c) Pengiriman bantuan untuk warga sipil di wilayah bukan pen-
dudukan

Jika penduduk sipil di wilayah bukan pendudukan tidak mendapat pasokan 
penting untuk kelangsungan hidup mereka secara memadai, HHI perjanjian 
tidak secara tegas mewajibkan pihak yang berperang yang mengendalikan 
wilayah tersebut untuk memastikan persediaan yang memadai. Namun 
dalam pandangan ICRC, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar 
penduduk sipil, selain menjadi elemen penting kedaulatan Negara, dapat 
disimpulkan dengan cara menginterpretasikan sasaran dan tujuan HHI 
dan kewajiban yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam konflik 
untuk memperlakukan semua orang yang berada di bawah kekuasaannya 
secara manusiawi. Apapun yang terjadi, HHI mensyaratkan agar aksi 
bantuan yang "dilaksanakan, agar tunduk pada kesepakatan Para Pihak yang 

944 KJ IV, Pasal 60.60.
945 KJ IV, Pasal 61(1). 

Kendaraan ICRC tiba di sebuah pos pemeriksaan Inggris di luar kota Basra di Irak bagian selatan, 
Sabtu, 29 Maret 2003. Upaya pasukan Inggris yang mengepung Basra untuk membuka jalan bagi 
bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan mendapat perlawanan pasukan dan paramiliter Irak. 
Kendaraan ICRC harus berbalik arah karena alasan keamanan.
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bersangkutan."946 HHI menjelaskan bahwa setiap aksi bantuan semacam 
itu harus bersifat kemanusiaan, imparsial dan non-diskriminatif, tetapi 
mensyaratkan agar dalam distribusi pengiriman bantuan, prioritas diberikan 
kepada orang paling rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, ibu melahirkan dan 
ibu menyusui.947 Persyaratan persetujuan terutama mencerminkan kompromi 
dalam mendukung kedaulatan nasional. Akan tetapi, konsekuensi praktis tidak 
boleh dibesar-besarkan, karena pihak yang memiliki kendali teritorial, baik 
itu pemerintah yang sah, suatu gerakan pembebasan nasional atau pasukan 
multinasional yang diamanatkan oleh PBB, cenderung memiliki kepentingan 
politik yang kuat, jika bukan kewajiban hukum menurut hukum nasional, 
untuk menjamin pasokan yang memadai bagi penduduk sipil. Jika penduduk 
sipil kekurangan persediaan yang penting bagi kelangsungan hidup dan jika 
sebuah organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan secara imparsial 
dan non-diskriminatif mampu mengatasi situasi tersebut, maka Negara atau 
pihak yang berperang mempunyai kewajiban hukum menurut HHI kebiasaan 
untuk memberikan persetujuan.948 HHI juga menetapkan bahwa tawaran 
bantuan kemanusiaan yang imparsial tidak boleh dianggap sebagai campur 
tangan dalam konflik bersenjata atau sebagai aksi yang tidak bersahabat,949 
dan bahwa Negara bersangkutan serta setiap pihak yang berperang bahkan 
harus mendorong dan memfasilitasi koordinasi internasional yang efektif 
atas bantuan tersebut.950 Terakhir, setelah kiriman bantuan tiba di daerah 
konflik, pihak yang berperang harus melindunginya dari bahaya perang dan 
memfasilitasi pendistribusian cepat atas bantuan tersebut.951 

3. Organisasi dan personel bantuan 
Konvensi Jenewa Keempat menetapkan bahwa semua orang yang dilindungi, 
termasuk mereka yang dicabut kebebasannya, memiliki hak untuk 
mengkomunikasikan kebutuhan mereka ke Kuasa Pelindungan, organisasi 
bantuan seperti ICRC dan Perhimpunan Nasional, atau organisasi lain yang 
menawarkan bantuan kemanusiaan.952 Pihak yang berperang, dalam batas-
batas pertimbangan militer atau keamanan, harus memberikan kepada 
organisasi semacam itu kebebasan bergerak, hak akses dan fasilitas lain yang 
diperlukan untuk mengunjungi orang-orang yang dilindungi di mana pun 
mereka berada, dan untuk mendistribusikan pasokan bantuan dan bahan 

946 PT I, Pasal 70(1).
947 Ibid.
948 HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 55, hlm. 197.
949 PT I, Pasal 70(1).
950 PT I, Pasal 70(5).
951 PT I, Pasal 70(4).
952 KJ IV, Pasal 30(1).



WARGA SIPIL DI WILAYAH YANG DIKENDALIKAN MUSUH 275

pendidikan, rekreasi atau keagamaan kepada mereka.953 Jumlah organisasi 
yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tersebut di daerah yang 
bersangkutan mungkin dibatasi, tetapi pembatasan tersebut tidak boleh 
menghambat pasokan bantuan yang efektif dan memadai bagi semua orang yang 
dilindungi.954 Jika diperlukan, dan dengan persetujuan dari Negara teritorial, 
personel bantuan dapat berpartisipasi dalam transportasi dan pendistribusian 
kiriman bantuan.955 Personel semacam ini dan peralatan mereka harus 
dihormati dan dilindungi.956 Masing-masing pihak yang berperang yang 
menerima kiriman bantuan harus mendukung personel bantuan semacam 
itu sejauh benar-benar bisa dilakukan dan tidak boleh membatasi kegiatan 
dan pergerakan mereka kecuali ketika diperlukan untuk alasan kepentingan 
militer mendesak.957 Personel bantuan harus memperhitungkan persyaratan 
keamanan dari pihak yang di wilayahnya mereka melaksanakan tugasnya dan 
dalam keadaan apa pun tidak boleh melampaui ketentuan misi mereka. Misi 
dari personel yang tidak menghormati persyaratan-persyaratan ini dapat 
dihentikan.958

Untuk pendalaman (Bantuan kemanusiaan)959

 Liberia: Hope at Last, film, ICRC, 2006. Tersedia pada: https://avarchives.icrc.org/
Film/1051 

 Michael Bothe, "Relief actions: The position of the recipient State," dalam Frits 
Kalshoven (ed.), Assisting the Victims of Armed Conflict and Other Disasters, 
Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, hlm. 91-98.

 Rebecca Barber, "Facilitating humanitarian assistance in international 
humanitarian and human rights law," IRRC, Vol. 91, No. 874, Juni 2009, hlm. 
371-399.

 Emanuela-Chiara Gillard, "The law regulating cross-border relief operations," 
IRRC, Vol. 95, No. 890, Musim Panas 2013, hlm. 351-382.

 Jelena Pejic, "The right to food in situations of armed conflict: The legal 
framework," IRRC, Vol. 83, No. 844, Desember 2001, hlm. 1097-1110.

 Felix Schwendimann, "The legal framework of humanitarian access in armed 
conflict," IRRC, Vol. 93, No. 884, Desember 2011, hlm. 993-1008.

953 KJ IV, Pasal 30(2) dan (3) dan 142(1); HHI Kebiasaan, Aturan 56.
954 KJ IV, Pasal 142(2).
955 PT I, Pasal 71(1).
956 PT I, Pasal 71(2); HHI Kebiasaan, Aturan 31 dan 32.
957 PT I, Pasal 71(3); HHI Kebiasaan, Aturan 56.
958 PT I, Pasal 71(4). 
959 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 41, ICRC, Assistance Policy
 Kasus No. 124, Israel/Gaza, Operation Cast Lead
 Kasus No. 177, UN, Security Council Resolution 688 on Northern Iraq
 Kasus No. 278, Angola, Famine as a Weapon

V. ISU-ISU KHUSUS YANG MUNCUL DALAM KONFLIK 
BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

1. Penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional
Konflik bersenjata non-internasional terjadi, bukan antara Negara, tetapi 
antara Negara dengan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir atau 
antara kelompok-kelompok semacam itu. Sebagian besar konflik bersenjata 
non-internasional memecah penduduk Negara yang terkena dampak menjadi 
faksi penentang yang mendukung salah satu pihak. Sementara dalam konflik 
proxy Perang Dingin, faksi saling berhadapan biasanya bermotif politik, di 
banyak konflik bersenjata non-internasional kontemporer, perpecahan antar 
pihak yang didukung mencerminkan perbedaan etnis, agama atau bahasa. 
Namun, semua konflik bersenjata non-internasional memiliki kesamaan 
bahwa konflik semacam itu dapat melibatkan warga negara dari Negara yang 
sama pada sisi yang berlawanan, sehingga menyulitkan untuk menentukan 
secara akurat penduduk sipil mana yang merupakan bagian dari suatu pihak 
yang berperang atau telah jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh. Semua 
konflik bersenjata non-internasional juga memiliki kesamaan bahwa pasukan 
tempur dari setidaknya satu pihak yang terlibat dalam konflik terbentuk 
dari aktor bersenjata non-Negara yang, untuk semua tujuan selain perilaku 
permusuhan, tidak diberikan status hukum berbeda dengan status penduduk 
sipil.960 Oleh karena itu, HHI yang mengatur konflik bersenjata non-inter-
nasional tidak melindungi warga sipil berdasarkan kewarganegaraan, ke-
setiaan atau status mereka, atau berdasarkan fakta bahwa mereka berada di 
bawah kekuasaan pihak musuh. Sebaliknya, HHI hanya melindungi semua 
orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian secara langsung dalam 
permusuhan, tanpa memandang status mereka selama permusuhan dan 
terlepas dari apakah mereka berada di bawah kekuasaan Negara atau pihak 
non-Negara. Seperti yang akan terlihat nantinya, pendekatan spesifik ini 
meliputi seluruh batang tubuh HHI yang mengatur konflik bersenjata non-
internasional dan karena itu sangat penting untuk memahaminya.

960 Mengenai pelindungan penduduk sipil selama permusuhan, lihat Bab 3. 
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2. Perlakuan manusiawi
Landasan HHI yang mengatur konflik bersenjata non-internasional adalah 
Pasal 3 ketentuan yang sama. Sering kali dianggap sebagai ketentuan paling 
penting dari HHI perjanjian kontemporer, Pasal 3 ketentuan yang sama tepat 
sekali digambarkan sebagai "Konvensi dalam bentuk miniatur" di dalam 
Konvensi Jenewa.961 Dalam pandangan ICJ, Pasal 3 ini adalah "tolok ukur 
minimum" yang mengungkapkan pertimbangan dasar kemanusiaan yang 
harus dianggap sebagai mengikat dalam setiap konflik bersenjata, terlepas 
dari ada atau tidaknya kewajiban perjanjian.962 Pada intinya, Pasal 3 ketentuan 
yang sama menyatakan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam 
konflik bersenjata non-internasional, baik yang diwakili oleh pemerintah 
atau kelompok bersenjata terorganisir, harus mematuhinya sebagai standar 
minimum aturan-aturan dasar berikut:

"Orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan, 
termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata-
senjata mereka dan mereka yang menjadi 'hors de combat' karena 
sakit, luka, penahanan, atau sebab lainnya, dalam segala situasi harus 
diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan apa 
pun yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis 
kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria lain yang serupa."963

Secara lebih khusus, Pasal 3 ketentuan yang sama melarang tindakan-
tindakan sebagai berikut "setiap saat dan di mana pun juga":

(a) tindakan kekerasan atas jiwa dan orang, terutama setiap macam 
pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;

(b) penyanderaan;
(c) perlakuan biadab atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan 

yang menghina dan merendahkan martabat;
(d) penjatuhkan hukuman dan pelaksanaan hukuman mati tanpa 

didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan 
yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan 
peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang 
beradab.

Protokol Tambahan II mengembangkan dan melengkapi pelindungan yang 

961 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, (2016), op.cit. (catatan 
kaki 63), Pasal 3.

962 ICJ, Nicaragua case, op. cit. (catatan kaki 26), paragraf 218. Terkonfirmasi dalam ICTY, 
The Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit. (catatan kaki 69), paragraf 102.

963 KJ I-IV, Pasal 3(1) ketentuan yang sama. 
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diberikan oleh Pasal 3 ketentuan yang sama, terutama dengan merumuskan 
jaminan mendasar yang ditujukan untuk menjamin perlakuan manusiawi 
terhadap semua orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian secara 
langsung dalam permusuhan, terlepas dari apakah kebebasannya dibatasi 
atau tidak. Orang-orang seperti ini berhak atas penghormatan terhadap 
pribadi, kehormatan dan keyakinan dan praktik keagamaan mereka, dan 
dalam segala situasi harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan 
yang merugikan.964 Protokol Tambahan II mengembangkan daftar tindakan 
yang dilarang "setiap saat dan di mana pun juga" sebagai berikut:

(a) tindak kekerasan atas jiwa, kesehatan dan kesejahteraan jasmani 
ataupun rohani orang, khususnya terhadap pembunuhan atau 
perlakuan kejam seperti penyiksaan, mutilasi atau setiap bentuk 
hukuman jasmani;

(b) hukuman-hukuman kolektif;
(c) penyanderaan;
(d) tindakan terorisme;
(e) perlakuan biadab atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan 

yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, 
pelacuran yang dipaksa serta setiap bentuk tindakan yang tidak 
senonoh; 

(f) perbudakan dan perdagangan manusia dalam segala bentuk; 
(g) penjarahan; 
(h) ancaman untuk melakukan setiap tindakan tersebut diatas. 965

Jaminan mendasar perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak 
secara langsung ikut serta dalam permusuhan merupakan bagian dari HHI 
kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional.966

3. Pelindungan khusus bagi anak-anak
Pengalaman menunjukkan bahwa anak-anak yang terkena dampak konflik 
bersenjata non-internasional sangat rentan terhadap risiko terpisah dari 
keluarga mereka, direkrut sebagai tentara anak, atau dianiaya secara fisik 
dan mental. Oleh karena itu, Protokol Tambahan II menyatakan bahwa, 
jika diperlukan untuk pelindungan mereka, anak-anak untuk sementara 
waktu harus dipindahkan dari wilayah perang ke kawasan yang lebih aman 
di dalam negara tersebut, dan apabila memungkinkan atas persetujuan dari 
orang tua atau wali dari anak-anak tersebut. Dalam hal apa pun, anak-anak 

964 PT II, Pasal 4(1). 
965 PT II, Pasal 4(2).
966 HHI Kebiasaan, Aturan 87-105. 
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yang dievakuasi harus didampingi oleh orang yang bertanggung jawab 
atas keselamatan dan kesehatan mereka. Semua langkah yang tepat harus 
diambil untuk memfasilitasi penyatuan kembali keluarga yang terpisah untuk 
sementara waktu dan, sementara itu, anak-anak harus diberi pendidikan yang 
sesuai dengan keinginan orang tua mereka atau orang lain yang bertanggung 
jawab atas perawatan mereka. Dalam hal apa pun, anak-anak di bawah usia 
15 tahun tidak boleh direkrut ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok 
bersenjata, atau diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam permusuhan. 
Selain itu, anak-anak yang ditangkap setelah berpartisipasi secara langsung 
dalam permusuhan, yang mana bertentangan dengan larangan ini, tetap 
berhak atas pelindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak menurut 
HHI.967

" Mengenai larangan perekrutan anak-anak dalam hukum hak asasi 
manusia, lihat Bagian I.4.b.above. atas.

4. Larangan pemindahan paksa 
Pemindahan paksa sebagian penduduk sipil telah menjadi masalah yang 
berulang-ulang dalam konflik bersenjata non-internasional. Sering di-
gambarkan sebagai "pembersihan etnis" (ethnic cleansing), pemindahan paksa 
seperti itu biasanya berakar pada kebijakan kebencian etnis atau ras; pe-
mindahan cenderung disertai dengan kekejaman yang paling mengejutkan, 
mulai dari pemerkosaan sistematis, penjarahan dan pembunuhan, sampai 
tidak tanggung-tanggung, genosida.968 Tak perlu dikatakan, dalam hampir 
semua kasus, konsekuensi kemanusiaan pemindahan paksa penduduk adalah 
bencana. Protokol Tambahan II karenanya melarang pihak yang terlibat dalam 
konflik untuk memerintahkan pemindahan paksa penduduk sipil karena 
alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali diperlukan untuk keamanan 
warga sipil terkait atau karena alasan militer imperatif.969 Jelas bahwa larangan 
ini tidak dimaksudkan untuk mencegah pemindahan sukarela penduduk sipil 
atau warga sipil individual yang mencoba melarikan diri dari bahaya zona 
tempur, atau karena alasan lainnya, juga tidak untuk menutupi pemindahan 
paksa dengan alasan yang tidak terkait dengan konflik bersenjata,970 seperti 
evakuasi paksa untuk area yang terkena bencana alam.971 Dalam kasus-kasus 

967 PT II, Pasal 4(3). 
968 Konflik di eks-Yugoslavia (1991-1999) dan genosida di Rwanda (1994) adalah contoh 

yang terdokumentasi dengan baik untuk kebijakan semacam itu.
969 PT II, Pasal 17(1); HHI Kebiasaan, Aturan 129 B.
970 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (ed.), Commentary on the Additional Protocols, 

op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 4851.
971 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (ed.), Commentary on the Additional Protocols, 

op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 4855.
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luar biasa semacam itu di mana pemindahan paksa di suatu wilayah sudah 
diperbolehkan, semua tindakan yang dapat ditempuh harus diambil untuk 
memastikan bahwa penduduk sipil dapat diterima dengan kondisi tempat 
penampungan, higiene, kesehatan, keselamatan dan gizi yang memuaskan.972 
Protokol Tambahan II juga menetapkan bahwa warga sipil tidak boleh 
dipaksa untuk meninggalkan "wilayah mereka sendiri" untuk alasan yang 
terkait dengan konflik.973 Pada prinsipnya, hal ini artinya bahwa warga sipil 
tidak boleh diusir dari wilayah nasional Negara pihak pada konflik, seperti 
yang selama ini terjadi secara tragis di sejumlah konflik bersenjata non-
internasional.974 Dalam situasi di mana suatu wilayah teritorial yang luas 
dikendalikan oleh pihak pemberontak, larangan ini bisa dibilang diartikan 
juga mencakup pengusiran warga sipil dari kawasan tersebut.975 

972 PT II, Pasal 17(1); HHI Kebiasaan, Aturan 131.
973 PT II, Pasal 17(2).
974 Misalnya, pengusiran sekitar 800.000 orang beretnis Albania oleh pasukan Yugoslavia 

dari Kosovo ke Albania dan Republik Makedonia Bekas Yugoslavia pada musim semi 
1999.

975 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (ed.), Commentary on the Additional Protocols, 
op. cit. (catatan kaki 6), paragraf 4859.

Pusat rehabilitasi fisik ICRC di Najaf, Irak, 2014. Ayah dan anak sedang menunggu asesmen.
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5. Kiriman bantuan dalam konflik bersenjata non-internasional
HHI perjanjian yang mengatur bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik 
bersenjata non-internasional tidak sepesat pengembangan HHI yang mengatur 
konflik bersenjata internasional. Namun demikian, seperti dalam situasi konflik 
bersenjata internasional, HHI kebiasaan dan perjanjian yang mengatur konflik 
bersenjata non-internasional melarang menyebabkan kelaparan penduduk sipil 
sebagai metode peperangan976 dan mewajibkan masing-masing pihak yang 
terlibat dalam konflik untuk memberi ruang dan memfasilitasi pengiriman 
paket bantuan kemanusiaan yang imparsial bagi warga sipil yang membutuhkan 
pasokan penting bagi kelangsungan hidup mereka.977 Secara lebih khusus, 
Protokol Tambahan II menyatakan: "Apabila penduduk sipil mengalami 
kesulitan hidup di luar batas sebagai akibat kekurangan perbekalan yang sangat 
penting bagi kelangsungan hidupnya, seperti bahan makanan dan persediaan 
obat-obatan, maka aksi-aksi pertolongan bagi penduduk sipil itu yang semata-
mata bersifat kemanusiaan dan tidak berpihak, dan yang dilakukan tanpa suatu 
pembedaan yang merugikan akan diusahakan dengan persetujuan dari Pihak 
Peserta Agung yang bersangkutan."978

Baik Pasal 3 maupun Protokol Tambahan II juga menetapkan bahwa organisasi 
bantuan imparsial, seperti ICRC atau Perhimpunan Nasional, dapat menawarkan 
diri untuk melaksanakan fungsi tradisional mereka bagi korban konflik 
bersenjata.979 Operasi bantuan kemanusiaan sudah pasti memerlukan persetujuan 
dari Negara teritorial. Persyaratan ini barangkali bermasalah, terutama apabila 
pasokan bantuan tersebut diperuntukkan bagi wilayah yang dikuasai oleh pihak 
insurgen yang terlibat dalam konflik. Namun kini penolakan secara sewenang-
wenang oleh pemerintah untuk memperbolehkan bantuan kemanusiaan 
imparsial bagi penduduknya sendiri di kawasan semacam itu besar kemungkinan 
harus sudah dianggap melanggar hukum tidak hanya sebagai isu HHI kebiasaan, 
tetapi juga sebagai isu hukum hak asasi manusia.980

976 PT II, Pasal 14;14; HHI Kebiasaan, Aturan 53. Lihat juga Bab 3.II.2.c.
977 HHI Kebiasaan, Aturan 55 dan 56.
978 PT II, Pasal 18(2).
979 KJ I-IV, Pasal 3(2) ketentuan yang sama; PT II, Pasal 18(1).
980 HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 55.
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Untuk pendalaman (Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata 
non-internasional)981

 Jan Willms, "Without order, anything goes? The prohibition of forced displacement 
in non-international armed conflict," IRRC, Vol. 91, No. 875, Desember 2009, 
hlm. 547-565.

 ICRC, Enhancing Protection for Civilians in Armed Conflict and Other Situations 
of Violence, ICRC, Jenewa, 2012, 90 halaman.

 "Civilians," halaman web, ICRC. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/war-
and-law/protected-persons/civilians 

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 153, ICJ, Nicaragua v. United States 
 Kasus No. 164, Sudan, Report of the UN Commission of Inquiry on Darfur
 Kasus No. 274, Armed Conflicts in Sierra Leone, Liberia and Guinea (1980–2005)
 Kasus, UN Security Council Resolution on the Conflict in Syria (hanya tersedia 

secara online)

981 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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Pusat Konferensi Internasional Jenewa, Swiss.31st International Conference of the Red Cross and 
Red Crescent, 2011. Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-31, 2011.
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Struktur
I. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap HHI
II. Kewajiban pihak yang berperang "untuk menghormati dan 

memastikan penghormatan"
III. Memastikan penghormatan di tingkat internasional
IV. Tanggung jawab Negara dan reparasi
V. Tanggung jawab pidana individual atas pelanggaran HHI
VI. Penegakan yudisial
VII. Penegakan non-yudisial
VIII. Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata non-

internasional

Rangkuman 

"	Semua Negara harus menghormati dan memastikan peng hormatan 
terhadap HHI dalam segala situasi. Lebih khusus lagi, Negara-
negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan HHI di dalam yurisdiksi mereka sendiri; 
Negara-negara tidak boleh mendorong pelanggaran oleh pihak-
pihak yang berperang, dan harus sebisa mungkin menggunakan 
pengaruhnya untuk mengakhiri pelanggaran semacam itu.

"	Selain itu, semua Negara harus berusaha untuk mencari dan 
menuntut atau mengekstradisi orang-orang yang diduga telah 
melakukan atau memerintahkan dilakukannya kejahatan pe-
rang, serta mengambil semua langkah yang diperlukan untuk 
mengakhiri pelanggaran HHI lainnya.

"	Komandan militer dan atasan lainnya memikul tanggung jawab 
pidana atas kejahatan perang yang dilakukan oleh orang-orang 
yang berada di bawah kendali efektif mereka, jika mereka gagal 
mengambil semua langkah yang diperlukan dan masuk akal yang 
ada dalam kewenangan mereka untuk mencegah atau merepresi 
kejahatan semacam itu, atau untuk merujuk hal tersebut kepada 
otoritas yang kompeten untuk penyelidikan dan penuntutan.

"	Sebagai aturan umum, lembaga dan prosedur nasional ber-
tanggung jawab atas ajudikasi dan/atau penuntutan pelanggaran 
HHI, sementara mekanisme internasional memainkan peran 
subsider dan komplementer dan diaktifkan hanya jika mekanisme 
nasional gagal beroperasi secara efektif.



IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN HHI 285

"	Dalam konflik bersenjata non-internasional, kelompok-kelompok 
bersenjata non-Negara juga harus memastikan penghormatan 
pada HHI, serta mencegah dan menghukum pelanggaran.

"	Dalam praktiknya, implementasi dan penegakan HHI yang 
efektif masih sangat tergantung pada mekanisme non-yudisial 
untuk pemantauan, pengaduan dan implementasi.

Untuk pendalaman982

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 13: Implementation mechanisms, State 
responsibility and Criminal repression, hlm. 354-444.

 "Generating respect for the law," IRRC, Vol.96, No. 895/896, Autumn–Winter 
2014. 96, No. 895/896, Musim Gugur-Musim Dingin 2014.

Seperti yang telah kita lihat pada bab-bab sebelumnya, selama 150 tahun 
terakhir, HHI sudah menjadi salah satu bidang hukum internasional yang 
paling banyak dikodifikasi, dilengkapi oleh aturan-aturan kebiasaan yang 
komprehensif. Dewasa ini, HHI memberlakukan batasan luas mengenai alat 
dan metode peperangan, dan memberikan rezim pelindungan terperinci bagi 
penduduk sipil dan kategori berbeda untuk orang-orang yang terkena dampak 
konflik. Dalam melakukannya, HHI kontemporer secara efektif menyangkal 
diktum Cicero, silent enim leges inter arma (di masa perang, hukum bisu), dan 
membuatnya sangat jelas bahwa konflik bersenjata, dan mereka yang terlibat 
di dalamnya, tidak dibebaskan dari aturan hukum.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa eksistensi semata dari aturan-
aturan kemanusiaan tidak mencegah atau meringankan penderitaan besar 
yang disebabkan oleh konflik bersenjata, atau memastikan perilaku yang 
dapat diterima dari pihak yang berperang.  Memang benar, sebagaimana 
observasi ICRC, "penyebab utama penderitaan selama konflik bersenjata dan 
pelanggaran HHI masih merupakan kegagalan untuk mengimplementasikan 

982 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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norma-norma yang ada – entah karena tidak adanya kemauan politik atau 
karena alasan lain – bukan karena kurangnya aturan-aturan atau tidak 
memadainya aturan-aturan tersebut."983 Oleh karena itu, sangat penting 
untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap 
HHI, serta berbagai langkah individual dan kolektif yang dapat diadopsi 
untuk mengimplementasikan atau menegakkan HHI.

I. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN 
TERHADAP HHI

Kesulitan berkaitan dengan implementasi dan penegakan HHI dalam situasi 
konflik aktual sering kali dianggap sebagai kelemahan bidang hukum ini. 
Apa tujuan hukum konflik bersenjata manakala peraturannya tidak di-
hormati dan tidak dapat diberlakukan secara efektif? Mengapa aturan-
aturan yang sama berlaku baik bagi Negara-negara agresor maupun Negara-
negara yang menggunakan haknya untuk membela diri, atau terhadap 
pihak yang berperang yang mematuhi hukum dan mereka yang dengan 
sengaja melanggar hukum? Mengapa aksi perang harus dikendalikan, ketika 
seluruh tujuan perang adalah untuk bertahan dari ancaman yang berpotensi 
mematikan dari musuh? Memang benar, HHI dilanggar di hampir semua 
konflik bersenjata dan oleh hampir semua pihak yang berperang. Sebagian 
kekejaman yang dilakukan dalam perang telah membuat kengerian dan 
penderitaan yang tak terungkapkan baik pada warga sipil maupun kombatan. 
Namun benar juga bahwa pihak yang berperang kerap kali menunjukkan 
pengendalian dan kemanusiaan yang luar biasa, bahkan dalam situasi yang 
paling sulit sekalipun, dan seringkali melebihi apa yang diwajibkan oleh HHI.
 
Berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan terhadap HHI selama perang, 
termasuk: 

 Kepentingan pribadi: motif tertua dan paling efektif untuk membatasi 
alat dan metode peperangan selalu merupakan kepentingan pribadi 
yang bersifat militer, ekonomi dan administrasi. Terutama dalam 
konflik teritorial, kehancuran infrastruktur logistik, industri dan 

983 ICRC, “International humanitarian law and the challenges of contemporary armed 
conflicts’ Document prepared for the 30th International Conference of the Red Cross 
and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26–30 November 2007,” Jenewa, Swiss, 26-30 
November 2007, IRRC, Vol. 89, No. 867, September 2007, p.89, No. 867, September 2007, 
hlm.721. 721. 
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pertanian musuh serta pembunuhan atau pemindahan warga sipil 
dalam jumlah besar tidak hanya membuat invasi militer dan pen-
dudukan menjadi lebih sulit, tetapi juga memerlukan bantuan 
kemanusiaan dan upaya rekonstruksi yang ekstensif di wilayah-wila-
yah yang bersangkutan. Toleransi pelanggaran dan pelecehan yang 
meluas oleh tentara individual juga merusak disiplin pasukan yang 
beroperasi secara keseluruhan dan mengurangi secara signifikan nilai 
militer mereka.

 Ekspektasi timbal balik: setidaknya dalam konfrontasi klasik antara 
dua angkatan atau kelompok bersenjata berseragam, harapan akan 
terjadinya timbal balik terus mempengaruhi perilaku para pihak 
yang berperang, meskipun HHI mengikat terlepas dari apakah HHI 
dihormati oleh musuh atau tidak. Pihak-pihak yang berperang lebih 
cenderung memperlakukan warga sipil dan tawanan perang dengan 
kemanusiaan dan pertimbangan jika mereka yakin bahwa pihak lawan 
akan melakukan hal yang sama. Namun, harapan timbal balik semakin 
dirusak dalam konfrontasi asimetris antara pihak yang berperang yang 
sangat terorganisir dan memiliki peralatan yang baik dengan pasukan 
yang terorganisir secara longgar, yang tidak mampu atau tidak mau 
menghormati HHI.

 Rasa saling percaya dan saling menghormati: walaupun hubungan 
antara pihak yang berperang mungkin memburuk sampai pada 
titik konflik bersenjata, kepatuhan mereka yang tidak bersyarat 
terhadap hukum dan kebiasaan perang menjadi dasar untuk saling 
menghormati dan saling percaya, yang sangat diperlukan bagi upaya 
di masa mendatang untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi.

 Opini publik: terutama mengingat pesatnya perkembangan 
teknologi komunikasi selama dua dekade terakhir, pemberitaan 
media terus menerus mengenai konflik bersenjata yang sedang 
berlangsung saat ini dapat memberi dampak menentukan terhadap 
opini publik di tingkat domestik dan memberikan tekanan besar 
kepada pemerintah untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata 
mereka menghormati HHI. Dalam kasus tertentu, pemberitaan 
semacam itu juga dapat memicu penyelidikan nasional atau 
internasional, atau bahkan proses pidana di tingkat domestik atau 
internasional terhadap tersangka pelaku. Misalnya, pada tahun 
2003, pemberitaan tentang penyiksaan dan pelecehan sistematis 
terhadap tahanan Irak yang ditahan oleh Amerika Serikat di penjara 
Abu Ghraib menyebabkan skandal publik yang sangat merusak 
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reputasi pemerintah Amerika Serikat, dan akhirnya menyebabkan 
penuntutan dan penghukuman terhadap beberapa orang anggota 
angkatan bersenjata.

 Kriminalisasi sebagai efek jera: terakhir namun tidak kalah pen-
tingnya, perilaku pihak-pihak yang berperang dan politisi, tentara dan 
warga sipil individual yang bertindak atas nama pihak yang berperang 
tersebut juga dipengaruhi oleh prospek dan stigma penuntutan dan 
sanksi pidana. Tanggung jawab utama untuk menuntut pelanggaran 
HHI secara tradisional berada di tangan Negara sendiri. Namun, 
selama dua dekade terakhir, beberapa pengadilan dan tribunal pidana 
internasional telah berhasil didirikan. Terlepas dari banyaknya ke-
sulitan dan keterbatasan, badan-badan ini telah secara signifikan 
me ningkatkan efektivitas penuntutan dan kemungkinan sanksi bagi 
pelanggaran HHI pada kasus di mana Negara-negara tidak dapat atau 
tidak mau menjalankan tanggung jawab utama mereka dalam hal 
tersebut. 

Untuk pendalaman (Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap 
HHI)984

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 13: Implementation Mechanisms, hlm. 
441-444.

 ICRC, The Roots of Behaviour in War: A Survey of the Literature, ICRC, Jenewa, 
2004, 120 halaman.

 Greenberg Research Inc., The People on War Report: ICRC Worldwide 
Consultation on the Rules of War, 1999, 102 halaman.

 Olivier Bangerter, "Reasons why armed groups choose to respect international 
humanitarian law or not," IRRC, Vol. 93, No. 882, Juni 2011, hlm. 353-384.

II. KEWAJIBAN PIHAK YANG BERPERANG "UNTUK 
MENGHORMATI DAN MEMASTIKAN PENGHORMATAN" 

1. Prinsip umum
Prinsip umum yang mengatur penegakan dan implementasi HHI adalah 
bahwa setiap Negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan 

984 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org
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penghormatan terhadap HHI dalam segala situasi.985 Pada tingkat yang paling 
dasar, prinsip tersebut merefleksikan pepatah hukum pacta sunt servanda, 
yang berdasarkan mana Negara-negara harus memenuhi semua kewajiban 
yang timbul dari perjanjian di mana mereka adalah salah satu pihak.986 
Istilah hukum perjanjian "dalam segala situasi" juga menyiratkan prinsip 
tanpa timbal balik, yang berdasarkan mana pihak yang berperang harus 
menghormati kewajiban kemanusiaannya bahkan ketika kewajiban tersebut 
dilanggar oleh musuhnya.987 Tidak dapat dipungkiri ini adalah ciri khas HHI 
bahwa tidak dihormatinya kewajiban perjanjian kemanusiaan oleh satu pihak 
tidak dapat membenarkan penangguhan atau penghentian perjanjian oleh 
pihak lain.988 Juga bahwa pembatalan perjanjian HHI oleh suatu pihak yang 
berperang tidak berlaku sampai setelah berakhirnya konflik bersenjata yang 
sedang berlangsung pada saat pembatalan tersebut dikeluarkan.989 Selain itu, 
pembalasan perang hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat spesifik 
dan tidak boleh diarahkan kepada orang atau objek yang dilindungi.990 ICJ 
bahkan berpendapat bahwa kewajiban untuk menghormati dan memastikan 
penghormatan merupakan prinsip umum HHI, yang berlaku pada semua 
konflik bersenjata dan terlepas dari apa pun kewajiban perjanjian.991 Secara 
konseptual, kewajiban ini memiliki beberapa aspek, yaitu: (1) kewajiban 
negatif untuk menjauhkan diri dari pelanggaran HHI yang disengaja; (2) 
kewajiban internal positif untuk memastikan implementasi dan penerapan 
nasional HHI; dan (3) kewajiban eksternal positif dari Negara-negara untuk 
memberikan tekanan bilateral atau multilateral kepada Negara atau pihak 
yang berperang lain untuk mematuhi HHI.

2. Implementasi dan penegakan nasional 
Sejalan dengan kewajiban mereka untuk menghormati dan memastikan peng-
hormatan terhadap HHI, pihak-pihak yang berperang dan Negara-negara yang 
tidak berperang secara tegas diminta untuk mengambil "semua langkah yang 
diperlukan" untuk memenuhi kewajibannya di dalam yurisdiksinya.992 Hal ini 
bisa mencakup berbagai langkah pencegahan, pengawasan, dan peng hukuman, 
termasuk: (a) perundang-undangan dan peraturan domestik; (b) instruksi, 

985 KJ I-IV, Pasal 1 ketentuan yang sama; PT I, Pasal 1(1); HHI Kebiasaan, Aturan 139.
986 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, Pasal 26. 
987 KJ I-IV, Pasal 1 dan 3 ketentuan yang sama; HHI Kebiasaan, Aturan 140.
988 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, Pasal 60(5). 
989 KJ I-IV, Pasal 63, 62, 142 dan 158 masing-masing; PT I, Pasal 99; PT II, Pasal 25.  
990 KJ I, Pasal 46;46; KJ II, Pasal 47; KJ III, Pasal 13; KJ IV, Pasal 33;33; HHI Kebiasaan, 

Aturan 145-147.
991 ICJ, Nicaragua case, op. cit. (note 27), para. (catatan kaki 26), paragraf 220. 
992 PT I, Pasal 80(1). Lihat juga KJ I, Pasal 49(2); KJ II, Pasal 50(2); KJ III, Pasal 129(2)KJ IV 

Pasal 146(2).
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perintah militer dan nasihat hukum; (c) pelatihan dan diseminasi semua 
informasi terkait; (d) pembentukan komite HHI nasional; (e) persiapan teknis; 
dan (f) represi kejahatan.

(a) Perundang-undangan dan peraturan domestik
Untuk memastikan bahwa HHI dihormati dalam praktiknya, HHI harus menjadi 
bagian dari hukum nasional. Bergantung pada sistem hukum nasional, HHI 
perjanjian dapat secara langsung mengikat sebagai perihal hukum nasional 
(hukum perjanjian yang berlaku dengan sendirinya atau self-executing treaty 
law).993 Apabila hukum perjanjian tidak berlaku secara otomatis,994 Negara 
memiliki kewajiban hukum internasional untuk membuat perundang-undangan 
yang relevan untuk memasukkan ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum 
nasional.995 Dalam rangka menerapkan ketentuan perjanjian tertentu, Negara 
mungkin perlu membuat perundang-undangan baru di tingkat domestik 
untuk menyelaraskan prosedur dan hukum pidana nasional dengan ketentuan-
ketentuan ini (nulla poena sine lege). Sebagai contoh, baik Konvensi Jenewa 
1949 maupun Protokol Tambahan I secara tegas mengharuskan Negara-negara 
untuk "memberlakukan per undang-undangan apa pun yang diperlukan untuk 
memberikan sanksi pidana efektif kepada orang-orang yang melakukan, atau 
memerintahkan untuk dilakukannya" pelanggaran berat HHI,996 dan untuk 
memastikan bahwa perundang-undangan nasional tersebut sudah memadai 
untuk mencegah dan menghukum penyalahgunaan lambang pembeda palang 
merah, bulan sabit merah dan kristal merah.997 Namun, di Negara-negara tertentu, 
hukum kebiasaan internasional dapat diajukan secara langsung ke dalam proses 
peradilan.998

(b) Perintah, instruksi dan nasihat hukum
Selain memberlakukan perundang-undangan yang relevan, Negara-negara dan 
pihak-pihak yang berperang juga harus "memberi perintah dan instruksi untuk 
memastikan kepatuhan" terhadap HHI dan "mengawasi pelaksanaannya."999 
Peran komandan militer sangat penting dalam hal ini. Negara-negara dan pihak-
pihak yang berperang harus meminta komandan militer untuk mencegah dan, 

993 Lihat, misalnya, Konstitusi Perancis (1958), Pasal 55.
994 Hal ini adalah yang terjadi, misalnya di Inggris.
995 Lihat referensi ke peraturan pelaksanaan nasional pada KJ I, Pasal 48; KJ II, Pasal 49; KJ 

III, Pasal 128; KJ IV, Pasal 145; PT I, Pasal 84. 
996 KJ I, Pasal 49(1); KJ II, Pasal 50(1); KJ III, Pasal 129(1); KJ IV, Pasal 146(1); PT I, Pasal 

85(1).
997 KJ I, Pasal 54; KJ II, Pasal 55.
998 Hal ini yang terjadi, misalnya di Israel. See High Court of Justice, Public Committee 

against Torture in Israel et al.Lihat High Court of Justice, Public Committee against Tor-
ture in Israel et al. v. Government of Israel et al., 769/02, 2005, pararaf 19.

999 PT I, Pasal 80(2). Lihat juga KJ I, Pasal 45 dan KJ II, Pasal 46.  
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jika perlu, menghentikan pelanggaran-pe langgaran HHI yang dilakukan oleh 
anggota angkatan bersenjata yang berada di bawah komando mereka, atau orang 
lain yang berada di bawah kendali mereka, serta untuk melaporkan pelanggaran 
semacam itu kepada pihak yang berwenang.1000 Secara khusus, komandan harus 
memastikan, sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka, bahwa anggota 
angkatan bersenjata yang berada di bawah komandonya sadar akan kewajiban 
mereka berdasarkan HHI.1001 Apabila para komandan mengetahui bahwa 
bawahan, atau orang lain yang berada di bawah kendali mereka, telah melakukan, 
atau hendak melakukan, pelanggaran terhadap HHI, mereka harus mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran tersebut dan, 
bila perlu, melakukan tindakan disipliner atau tindakan pemidanaan terhadap 
pelaku.1002 Untuk memberi ruang kepada komandan militer guna memenuhi 
tanggung jawab mereka, Negara-negara dan pihak-pihak yang berperang harus 
memastikan bahwa, bilamana diperlukan, penasihat hukum yang sudah terlatih 
dengan benar di bidang HHI tersedia pada tingkat komando yang sesuai untuk 
memberikan masukan mengenai implementasi HHI, dan bahwa instruksi yang 
sesuai diberikan kepada angkatan bersenjata.1003 Seperti yang ditunjukkan pada 
Bagian V di bawah ini, peran khusus komandan tidak membebaskan bawahan 
mereka dari tanggung jawab pidana pribadi atas pelanggaran HHI.

1000 PT I, Pasal 87(1). 
1001 PT I, Pasal 87(2); HHI Kebiasaan, Aturan 142.
1002 PT I, Pasal 87(3).
1003 PT I, Pasal 82; HHI Kebiasaan, Aturan 141. 

China, 2014. Perwira militer dari seluruh dunia dalam Senior Workshop ICRC tentang Aturan-aturan 
Internasional yang mengatur Operasi Militer (SWIRMO).
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(c) Pelatihan dan diseminasi 
Untuk memastikan penghormatan terhadap HHI, tidak hanya komandan, 
tetapi semua anggota angkatan bersenjata harus dilatih secara memadai 
dalam hal penerapan HHI. Negara harus memasukkan HHI ke dalam doktrin 
dan program pelatihan militer, dan mempertimbangkannya saat memilih 
peralatan militer. Mereka juga harus memastikan bahwa sistem sanksi yang 
efektif sudah ada baik pada masa damai maupun di masa perang, dan bahwa 
semua pejabat militer dan sipil yang bertanggung jawab atas implementasi 
praktis HHI selama konflik bersenjata sepenuhnya memahami perjanjian 
yang relevan.1004 Sebagai contoh, orang-orang yang terlibat dalam peninjauan 
secara hukum atas senjata, alat atau metode peperangan baru harus sepenuhnya 
memahami semua ketentuan hukum internasional yang berlaku sehubungan 
dengan diizinkannya atau tidak alat atau metode peperangan semacam 
itu.1005 Selanjutnya, otoritas yang terlibat dalam penyelidikan dan penuntutan 
kejahatan perang harus tidak asing lagi dengan tidak hanya ketentuan 
substantif HHI, namun juga dengan jaminan peradilan yang berlaku atau 
pengamanan prosedural lainnya. Selain itu, tentara yang mengambil bagian 
dalam operasi 'dukungan perdamaian' PBB harus sepenuhnya mengetahui 
prinsip dan peraturan HHI.1006 Selain memastikan bahwa semua otoritas 
militer dan sipil mendapat pelatihan HHI sesuai dengan tanggung jawab dan 
kebutuhan mereka, Negara-negara juga diwajibkan untuk menyebarkan HHI 
seluas-luasnya, termasuk mendorong studi HHI di tingkat universitas.1007 
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua penduduk 
terbiasa dengan – dan mendukung – prinsip-prinsip dasar HHI, sehingga 
menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dalam memastikan kepatuhan 
terhadap badan hukum penting ini.

(d) Komite nasional HHI
Ber kat dorongan dan dukungan ICRC, lebih dari 100 Negara telah 
membentuk komite nasional HHI untuk memberi masukan dan membantu 
pemerintah mereka dalam implementasi dan diseminasi HHI.1008 Meskipun 
HHI tidak secara tegas mewajibkan pembentukan komite semacam itu, 
na mun komite tersebut terbukti bermanfaat dalam membantu Negara-
negara memenuhi kewajiban HHI mereka serta mengkoordinasikan dinas 

1004 PT I, Pasal 83(2). 
1005 PT I, Pasal 36. 
1006 United Nations Secretary-General’s Bulletin: Observance by United Nations Forces of Inter-

national Humanitarian Law.cit. (catatan kaki 113), Bagian 3.
1007 KJ I, Pasal 47; KJ II, Pasal 48; KJ III, Pasal 127; KJ IV, Pasal 144; PT I, Pasal 83. Lihat juga 

PT II, Pasal 19; HHI Kebiasaan, Aturan 142 dan 143.
1008 Daftar ini tersedia pada: https://www.icrc.org/en/download/file/1135/table-of-national-

ihl-committees-icrc-eng.pdf 
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dan lembaga pemerintah terkait. Idealnya, komite nasional HHI harus ter-
diri dari perwakilan semua pelayanan Negara yang bertanggung jawab atas 
implementasi dan penegakan HHI – seperti kementerian pertahanan, ke-
menterian luar negeri, kementerian dalam negeri, kementerian kehakiman 
dan kementerian pendidikan – dan juga perwira tinggi angkatan bersenjata, 
anggota legislatif dan yudikatif, akademisi dan perwakilan Perhimpunan 
Nasional. Komite nasional HHI seringkali paling pas untuk mengevaluasi 
apakah kewajiban-kewajiban HHI suatu Negara sudah secara memadai 
dimasukkan ke dalam tatanan hukum dalam negeri dan, jika belum, maka 
mengusulkan jalan keluar atau remedi yang sesuai. Komite dapat memantau, 
memberikan panduan dan memberi nasihat kepada otoritas nasional 
mengenai interpretasi dan penerapan HHI. Komite juga dapat memainkan 
peran penting dalam diseminasi dan promosi nasional HHI, serta pelatihan 
terkait, di kalangan militer, pemerintah dan akademisi. Bergantung pada 
konteksnya, mungkin juga bermanfaat bagi komite nasional HHI untuk ber-
bagi pengetahuan keahlian, pengalaman, praktik baik dan tantangan, serta 
untuk bekerja sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan HHI.

(e) Persiapan teknis 
Untuk memastikan penghormatan terhadap HHI dalam situasi konflik ber-
senjata, langkah teknis tertentu seharusnya sudah dilakukan pada masa 
damai.1009 Hal ini termasuk antara lain, pertama dan terutama, tinjauan hukum 
secara sistematis atas senjata, alat dan metode peperangan baru sebagaimana 
disyaratkan oleh Pasal 36 Protokol Tambahan I, untuk mengkaji boleh atau 
tidaknya menurut HHI dan ketentuan hukum internasional lainnya yang 
berlaku. Mungkin saja sistem persenjataan sebelumnya yang sah sebagai salah 
satu senjata Negara tersebut kemudian menjadi tidak sah setelah diratifikasi 
atau diberlakukannya sebuah perjanjian senjata baru, seperti yang terjadi 
pada ratifikasi Konvensi Senjata Kimia oleh Republik Arab Suriah pada tahun 
2013, dan mulai berlakunya Konvensi Pelarangan Ranjau Anti-Personel atau 
Konvensi Munisi Curah di banyak Negara. Oleh karena itu, negara-negara 
harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan menghancurkan 
sistem persenjataan semacam itu.

" Mengenai kewajiban untuk melakukan peninjauan hukum senjata, lihat 
Bab 3.V.5.

1009 KJ I-IV, Pasal 2 ketentuan yang sama mengacu pada “ketentuan-ketentuan yang harus 
dilaksanakan pada masa damai.”
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Untuk melindungi rumah sakit, ambulans dan petugas medis dalam situasi 
konflik bersenjata, masing-masing Negara Pihak pada Konvensi Jenewa 
1949 harus – sudah sejak masa damai – memberitahu Negara-negara lain 
mengenai nama-nama perhimpunan yang telah diberi kewenangan untuk 
membantu pelayanan medis reguler angkatan bersenjatanya.1010 Selain itu, 
secara praktis, infrastruktur yang relevan harus ditandai dengan lambang 
pembeda palang merah, bulan sabit merah atau kristal merah selama 
masa damai, dan pesawat medis, termasuk helikopter, harus ditandai dan 
dilengkapi dengan sarana teknis yang diperlukan untuk memungkinkan 
pengidentifikasian oleh pihak yang berperang lawan. Namun perlu dicatat 
bahwa tindakan tersebut tetap tunduk pada pembatasan dan peraturan 
yang mengatur penggunaan lambang pada masa damai.1011 Demikian 
pula, instalasi, kendaraan dan personel pertahanan sipil, benda cagar 
budaya dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya, seperti 
bendungan atau instalasi nuklir, harus ditandai dengan tanda pembeda 
masing-masing yang ditetapkan menurut HHI.1012

" Mengenai penggunaan lambang pembeda, lihat Bab 4.V.

Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, dalam hal langkah-langkah 
teknis untuk lebih baik dalam melindungi penduduk sipil dalam konflik 
bersenjata, Negara-negara dapat secara bersama-sama membangun zona 
demiliterisasi yang sudah dilakukan pada masa damai.1013 Mereka juga dapat 
secara sepihak membentuk zona dan kawasan rumah sakit dan keselamatan, 
dan dalam hal ini mereka harus saling memberi tahu.1014 Selanjutnya, untuk 
menghindari atau meminimalisir kerentanan warga sipil dan objek sipil 
dari luka atau kerusakan insidental, Negara-negara harus berusaha untuk 
memisahkan instalasi tetap yang sangat mungkin menjadi sasaran militer 
selama konflik dari yang lain yang kemungkinan akan tetap menjadi objek 
sipil. Secara khusus, Negara-negara harus menghindari penempatan sasaran 
militer potensial semacam itu di dalam, atau di dekat, kawasan berpenduduk 
padat.1015

1010 KJ I, Pasal 26(2).
1011 KJ I, Pasal 44; KJ II, Pasal 44; PT I, Pasal 18; Pasal 13 Peraturan Penggunaan Lambang 

Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh Perhimpunan Nasional, yang diadopsi oleh 
Konferensi Internasional Palang Merah ke-20 (Wina, 1965) dan direvisi oleh  Council of 
Delegates (Budapest, 1991).

1012 PT I, Pasal 56(7) dan 66(7); PT I, Lampiran I, Pasal 16; Konvensi Den Haag tentang 
Benda Cagar Budaya, Pasal 6. 

1013 PT I, Pasal 60(2).
1014 KJ I, Pasal 23 dan Lampiran I, Pasal 7; KJ IV, Pasal 14 dan Lampiran I, Pasal 7.
1015 PT I, Pasal 58; HHI Kebiasaan, Aturan 23.
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" Mengenai zona dan kawasan rumah sakit dan keselamatan, lihat Bab 
4.IV.1.

" Mengenai zona demiliterisasi, lihat Bab 3.II.3.b.

" Mengenai tindakan pencegahan terhadap serangan, lihat Bab 3.III.3.

 
(f) Represi dan supresi pidana atas pelanggaran

Negara-negara juga memiliki kewajiban untuk menyelidiki dugaan kejahatan 
perang dan menuntut atau mengekstradisi para tersangka pelaku kejahatan, 
serta untuk menghentikan pelanggaran HHI lainnya.1016

Untuk pendalaman (Kewajiban pihak yang berperang untuk "menghormati 
dan memastikan penghormatan")1017

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 13: Implementation mechanisms, hlm. 
356-363.

 Knut Dörmann dan Jose Serralvo-Perez, "Common Article 1 to the Geneva 
Conventions and the obligation to prevent international humanitarian law 
violations," IRRC, Vol. 96, No. 895/896, Autumn–Winter 2014.96, No. 895/896, 
Musim Gugur-Musim Dingin 2014.

 Elizabeth Stubbins Bates, "Towards effective military training in international 
humanitarian law," IRRC, Vol. 96, No. 895/896, Autumn–Winter 2014.96, No. 
895/896, Musim Gugur-Musim Dingin 2014. 

 ICRC, "National Enforcement of International Humanitarian Law," paket 
informasi, ICRC, Jenewa, 2014. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/
document/criminal-repression-serious-ihl-violations-information-kit 

 ICRC, The Domestic Implementation of International Humanitarian Law: A 
Manual, ICRC, Jenewa, 2013, 341 halaman.

 ICRC, Decision-Making Process in Military Combat Operations, ICRC, Jenewa, 
2013, 53 halaman.

 ICRC, Integrating the Law, ICRC, Jenewa, 2007, 43 halaman.
 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, ICRC/

Cambridge University Press, 2016, Pasal 1.

1016 Lihat Bagian V.3. di bawah ini. 
1017 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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How Does Law Protect in War?
 Dokumen No. 29, European Union Guidelines on Promoting Compliance with 

International Humanitarian Law
 Dokumen No. 52, First Periodical Meeting, Chairman's Report
 Kasus No. 69, Ivory Coast, National Interministerial Commission
 Kasus No. 139, UN, Resolutions and Conference on Respect for the Fourth 

Convention

III. MEMASTIKAN PENGHORMATAN DI TINGKAT 
INTERNASIONAL

1. Sifat erga omnes dari kewajiban kemanusiaan
HHI memunculkan kewajiban erga omnes, yaitu kewajiban hukum tidak hanya 
terhadap pihak yang berperang lawan, tapi juga terhadap semua pihak lain 
pada suatu perjanjian tertentu, atau dalam kasus hukum kebiasaan, terhadap 
masyarakat internasional secara keseluruhan.1018 Oleh karena itu, semua 
Negara, terlepas dari keterlibatan mereka dalam suatu konflik bersenjata, 
secara sah berhak menyampaikan tuntutan kepada pihak yang berperang 
mana pun untuk menghormati HHI dan untuk mengakhiri pelanggaran 
yang dituduhkan. Namun, terlepas dari hak diskresi ini, aspek eksternal dari 
kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap HHI dalam segala 
situasi juga menyiratkan bahwa Negara memiliki kewajiban negatif untuk 
tidak mendorong pelanggaran HHI oleh pihak-pihak yang berperang,1019 
serta tugas positif untuk menggunakan pengaruh mereka seluas mungkin 
untuk mengakhiri pelanggaran semacam itu.1020

2. Sarana pengaruh yang tersedia bagi masing-masing Negara
Masing-masing Negara dapat mencoba mempengaruhi pihak-pihak yang 
berperang melalui jalur diplomatik, representasi secara konfidensial atau 
permohonan terbuka, dan melalui langkah hukum di hadapan forum 
peradilan internasional yang kompeten.1021 Namun, pelanggaran HHI 
oleh satu Negara tidak dapat dengan sendirinya menjadi dasar hukum atas 
intervensi bersenjata oleh Negara-negara ketiga, baik dalam bentuk "intervensi 

1018 KJ I-IV, Pasal 1 ketentuan yang sama.
1019 Lihat Bagian IV.2. 
1020 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op.cit. (catatan 

kaki 63), Pasal 1;1; HHI Kebiasaan, Aturan 144. 
1021 Lihat Bagian VII.
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kemanusiaan," atau, yang dalam kerangka kerja PBB diketahui sebagai 
"tanggung jawab untuk melindungi" (Responsibility to Protect atau R2P).1022 
Keabsahan penggunaan kekuatan antara Negara adalah persoalan jus ad 
bellum, yang diatur oleh Piagam PBB dan hukum kebiasaan, dan merupakan 
kerangka kerja normatif yang berbeda dari HHI. Dalam praktiknya, setiap 
Negara atau kelompok Negara secara berkala menyampaikan keprihatinan 
mereka mengenai penghormatan HHI dalam konteks tertentu di hadapan 
organisasi regional atau internasional, seperti Uni Afrika atau PBB, yang 
seringkali dapat memberikan pengaruh politik, ekonomi atau militer yang 
lebih kuat daripada Negara-negara individual. 

3. Penegakan melalui sistem PBB
(a) Kewajiban untuk "memastikan penghormatan" terhadap HHI 

dan tujuan PBB
Pelanggaran HHI dilakukan di hampir semua konflik bersenjata oleh hampir 
semua pihak yang terlibat. Selama tindak pelanggaran hukum tetap terbatas 
pada aksi yang terisolasi dan sporadis yang dilakukan oleh tentara atau unit 
individual, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat ditangani secara memadai 
melalui mekanisme pencegahan, pengawasan dan represi internal dari pihak 
yang bersangkutan. Namun, jika pelanggaran HHI mencapai tingkat gravitasi 
atau frekuensi tertentu, HHI perjanjian secara tegas merujuk Negara-negara 
ke sistem PBB. Dengan demikian, dalam situasi yang melibatkan pelanggaran 
serius terhadap Konvensi Jenewa 1949 atau Protokol Tambahan I, Negara 
Pihak pada instrumen tersebut berkewajiban "bertindak, bersama-sama atau 
secara individual, melalui kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."1023 Tidak dapat 
dipungkiri, hal ini adalah salah satu tujuan spesifik PBB untuk mewujudkan 
kerja sama internasional, antara lain dalam mengatasi masalah kemanusiaan 
internasional dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia.1024 Selain itu, pelanggaran HHI serius cenderung memperburuk 
konflik yang tengah berlangsung dan, oleh karena itu, selanjutnya mengganggu 
perdamaian dan keamanan internasional.

1022 Lihat Bagian III.3.b. Lihat juga 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, New York, 24 Oktober 2005, paragraf 138-139. Tersedia pada: https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwim-
5MqM6P_kAhVPaVAKHZCFBTEQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.
un.org%2Fen%2Fdevelopment%2Fdesa%2Fpopulation%2Fmigration%2Fgeneralassem-
bly%2Fdocs%2Fglobalcompact%2FA_RES_60_1.pdf&usg=AOvVaw0B3qbnusgSK4gk8x-
3m7ZKA 

1023 PT I, Pasal 89. 
1024 Piagam PBB, Pasal 1.
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(b) Kewajiban untuk "memastikan penghormatan" dan "tanggung 
jawab untuk melindungi"

Kewajiban Negara untuk bekerja sama dengan PBB dalam merespon 
pelanggaran serius terhadap HHI sebagian tercermin dalam konsep tanggung 
jawab untuk melindungi (responsibility to protect atau R2P). R2P, yang tidak 
mengikat, diadopsi pada tahun 2005 dalam kerangka kerja PBB dan didasarkan 
pada tiga pilar berikut: (1) Negara bertanggung jawab untuk melindungi 
warganya sendiri dari "kejahatan/tindak pidana massal," yaitu genosida, 
kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis; 
(2) komunitas internasional bertanggung jawab untuk membantu Negara-
negara dalam memenuhi tanggung jawab utama mereka sendiri; dan (3) jika 
suatu Negara secara nyata gagal melindungi warganya, dan tindakan damai 
telah gagal, masyarakat internasional harus siap untuk melakukan intervensi, 
termasuk melalui penggunaan tindakan pemaksaan seperti sanksi ekonomi 
atau, tergantung pada izin dari Dewan Keamanan PBB, melakukan intervensi 
militer.1025 Meskipun R2P tidak mengikat secara hukum, namun cakupannya 
lebih luas daripada HHI karena R2P juga mencakup kejahatan selain 
pelanggaran HHI, dan secara eksplisit memberikan kemungkinan intervensi 
militer, jika diberi wewenang oleh PBB.

(c) Peran organ, mekanisme dan lembaga PBB
Pada sebagian besar konflik bersenjata kontemporer, satu atau beberapa 
organ, mekanisme, atau lembaga PBB terlibat dalam berbagai cara. Pertama 
dan terutama, di tingkat politik, Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal 
PBB, Majelis Umum PBB,1026 Dewan Hak Asasi Manusia, dan sejumlah 
Pelapor Khusus (Special Rapporteurs), kelompok ahli dan lembaga-lembaga 
yang dibentuk atau dimandatkan dalam kerangka kerja PBB secara berkala 
mengungkapkan keprihatinan, pandangan dan rekomendasi mereka terkait 
dengan pelanggaran HHI. Selain itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk 
Pengungsi [United Nations High Commissioner for Refugees] (UNHCR) 
dan untuk Hak Asasi Manusia [Human Rights] (OHCHR), serta badan-
badan PBB seperti Program Pangan Dunia [World Food Programme] 
(WFP), Badan Program Pembangunan PBB [United Nations Development 
Programme] (UNDP) dan Dana Anak-anak PBB [United Nations Children's 
Fund] (UNICEF), sering kali menangani dan memberikan bantuan kepada 
orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata, termasuk korban 
pelanggaran HHI. Meskipun organ dan lembaga PBB tidak selalu merupakan 
aktor kemanusiaan yang netral dan imparsial, pernyataan publik dan praktik 

1025 Lihat 2005 World Summit Outcome, op. ccit.cit. (catatan kaki 1022).
1026 Sebagai contoh, lihat studi kasus dalam How Does Law Protect in War? pada bagian “Un-

tuk pendalaman (Memastikan penghormatan secara internasional).” 
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mereka tentu saja memiliki dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang 
berperang dan opini publik internasional pada umumnya. Di luar cakupan 
buku ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif pada saat ini 
tentang bagaimana organ, mekanisme dan lembaga PBB berkontribusi untuk 
memastikan penghormatan pada HHI, tapi buku ini akan secara singkat 
membahas peran unik Dewan Keamanan PBB terkait hal ini. 

(d) Peran khusus Dewan Keamanan PBB
Apabila Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa skala atau intensitas 
pelanggaran HHI yang terjadi dalam konteks tertentu merupakan ancaman 
bagi perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan 
PBB dapat memutuskan langkah yang akan diambil berdasarkan Bab VI 
dan VII Piagam PBB, dalam rangka mengakhiri perbuatan yang melanggar 
hukum. Dalam praktiknya, Dewan pertama-tama akan mengadopsi resolusi 
yang menyerukan kepada Negara yang bersangkutan untuk menghormati 
kewajiban internasionalnya.1027 Tergantung pada keadaan, Dewan juga dapat 
menyerukan kepada semua Negara lain untuk menghentikan atau menjauhkan 
diri dari memberikan dukungan kepada pelaku.1028 Dewan juga dapat 
menerjunkan pasukan penjaga perdamaian untuk mengawasi implementasi 
yang tepat atas resolusi tersebut, atau untuk mengamati bagaimana situasi 
berkembang di lapangan. Jika Negara tersebut tidak bersedia bekerja sama 
dengan PBB, Dewan dapat memberlakukan sanksi ekonomi atau tindakan 
pemaksaan lainnya termasuk, sebagai upaya terakhir, penggunaan kekuatan. 
Namun, penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari tindakan yang 
diambil oleh Dewan Keamanan, sesuai dengan Piagam PBB, adalah untuk 
memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, dan 
tidak serta merta untuk memastikan penghormatan terhadap HHI. 

Sejak akhir Perang Dingin, kerja Dewan Keamanan semakin banyak melibatkan 
tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap HHI. Dewan Keamanan 
saat ini merupakan satu-satunya lembaga multilateral yang mampu secara 
efektif menegakkan hukum internasional, bahkan sekalipun bertentangan 
dengan kehendak Negara bersangkutan. Meskipun mandat politik utama dan 
praktik selektif dari Dewan, sebagian tanggapan Dewan terhadap pelanggaran 
serius HHI telah berkontribusi nyata untuk memperkuat kredibilitas dan 

1027 Dewan Keamanan PBB telah melakukan hal tersebut dalam berbagai resolusi, antara 
lain mengenai konflik di Irak (misalnya, Resolusi 1483, 22 Mei 2003), Lebanon (Resolusi 
1701, 11 Agustus 2006), Somalia (Resolusi 1863, 16 Januari 2009), Afghanistan (misalnya, 
Resolusi 1917, 22 Maret 2010) dan Sudan (misalnya, Resolusi 1919, 29 April 2010).

1028 Sebagai contoh, Resolusi Dewan Keamanan PBB 465 tertanggal 1 Maret 1980 (paragraf 
7) dan 471 tertanggal 5 Juni 1980 (paragraf 5) tentang Israel dan wilayah pendudukan 
Palestina.
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pelaksanaan badan hukum ini. Langkah-langkah yang patut disebut antara 
lain adalah pembentukan ICTY dan ICTR,1029 pendirian Komisi Kompensasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Irak,1030 dan perujukan situasi di Darfur 
dan di Libya ke ICC.1031 Perkembangan terbaru lain yang juga penting 
adalah bahwa Dewan Keamanan kini hampir secara berkala menyertakan 
kegiatan pelindungan ke dalam mandat pasukan penjaga perdamaian PBB, 
koalisi Negara-negara dan organisasi regional, termasuk otorisasi untuk 
menggunakan kekuatan – jika diperlukan – untuk melindungi warga sipil dan 
menjamin akses kemanusiaan.1032 Dewan Keamanan juga telah membentuk 
beberapa kelompok kerja dan terlibat dalam perdebatan tentang pelindungan 
kategori orang rentan, seperti warga sipil, anak-anak dan pekerja kemanusiaan 
dalam konflik bersenjata.1033 Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, dalam 
resolusi yang menjawab pelindungan warga sipil dalam konflik bersenjata 
pada umumnya, Dewan Keamanan juga mendesak semua Negara untuk 
menghormati HHI, tanpa mengacu pada konflik tertentu.1034

4. Konferensi multilateral
(a) Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 

Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah setiap empat 
tahun mempertemukan semua Negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 dan 
semua komponen Gerakan, yaitu ICRC, Perhimpunan Nasional dan Federasi 
Internasional. Konferensi Internasional adalah badan deliberatif tertinggi 
Gerakan. Konferensi Internasional berupaya untuk membina kesatuan 
dalam Gerakan dan memperdebatkan isu-isu kemanusiaan penting. Resolusi 
yang diadopsi selama Konferensi menjadi panduan bagi peserta dalam 
melaksanakan kegiatan kemanusiaan mereka. Meskipun bertujuan untuk 
mempromosikan penghormatan terhadap HHI dan memberikan kontribusi 
pada pengembangannya, Konferensi ini secara hati-hati menghindarkan diri 
agar tidak ditarik ke permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan HHI 

1029 Resolusi Dewan Keamanan PBB 827 (25 Mei 1993) dan 955 (8 November 1994).
1030 Resolusi Dewan Keamanan PBB 692 (20 Mei 1991).
1031 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1593 (31 Maret 2005) dan 1970 (26 Februari 2011).
1032 Misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB yang diberi mandat pelindung antara lain: 

UNAMSIL di Sierra Leone; MONUC dan MONUSCO di Republik Demokratik Kongo; 
UNMIS di Sudan; MINURCAT di Republik Afrika Tengah dan Chad; UNIFIL di 
Lebanon; dan UNOCI di Pantai Gading. Contoh pasukan perdamaian regional atau 
koalisi Negara-negara yang memiliki mandat semacam itu adalah pasukan gabungan 
PBB/Uni Afrika di Darfur (UNAMID), pasukan Uni Eropa di Chad, Republik Afrika 
Tengah dan Republik Demokratik Kongo, dan pasukan Prancis di Pantai Gading.

1033 Lihat, misalnya, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1674 (28 April 2006), 1612 (26 
Juli 2005) dan 1502 (26 Agustus 2003). Untuk informasi tentang sejumlah isu dan 
perdebatan, lihat http://www.securitycouncilreport.org/thematic-general-issues.php 

1034 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1265 (17 September 1999), paragraf 4.
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dalam konteks tertentu, karena peserta waspada untuk mencegah Konferensi 
ini untuk dipolitisasi – dan mungkin terpolarisasi.

(b) Pertemuan Negara-negara Pihak 
Protokol Tambahan I menetapkan kemungkinan pertemuan Para Pihak 
Peserta Agung untuk "mempertimbangkan masalah secara umum mengenai 
penerapan Konvensi dan Protokol."1035 Pertemuan ini diselenggarakan oleh 
Swiss, sebagai penyimpan Protokol, atas permintaan satu atau lebih Negara 
pihak pada Protokol, meskipun hanya berdasarkan persetujuan dari mayoritas 
Negara Pihak. Tujuan pertemuan ini terbatas untuk mempertimbangkan 
permasalahan umum berkaitan dengan penerapan HHI; Negara yang ber-
partisipasi tidak boleh menyelidiki konteks tertentu atau mengadili atau 
dengan cara lain menyatakan perihal substansi tuduhan yang melibatkan 
pelanggaran HHI. Belum pernah ada pertemuan semacam itu yang 
diselenggarakan sejak Protokol Tambahan I mulai berlaku.

Sebaliknya, pada tahun 1998, pemerintah Swiss mengadakan Pertemuan Berkala 
Pertama Negara pihak pada Konvensi Jenewa mengenai permasalahan umum 
yang berkaitan dengan penerapan HHI, berdasarkan mandat yang diberikan 
kepada penyimpan oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit 
Merah ke-26 (1995). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 129 Negara 
pihak pada Konvensi Jenewa 1949 pada saat itu dan 36 delegasi pengamat. 
Diskusi berpusat pada dua topik umum yang berkaitan dengan pelaksanaan HHI, 
yaitu: (1) penghormatan atas dan keamanan personel organisasi kemanusiaan; 
(2) konflik bersenjata yang dikaitkan dengan disintegrasi struktur Negara. Atas 
permintaan Negara-negara, perdebatannya informal dan tidak ada teks baru 
yang dinegosiasikan. Namun, sebuah laporan yang tidak mengikat disusun oleh 
ketua. Meskipun pertemuan berkala seperti itu menjadi forum bagi Negara-
negara pihak pada Konvensi untuk membahas masalah umum yang berkaitan 
dengan implementasi HHI, tidak ada pertemuan lebih lanjut yang kembali di-
selenggarakan sampai saat ini.

Untuk pendalaman (Memastikan penghormatan secara internasional)1036

 François Bugnion, "The International Conference of the Red Cross and 
Red Crescent: Challenges, key issues and achievements," IRRC, Vol. 91, No. 876, 
Desember 2009, hlm. 675-712.

1035 PT I, Pasal 7.
1036 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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 Katharine Fortin, "Complementarity between the ICRC and the United Nations 
and international humanitarian law and international human rights law, 1948–
1968," IRRC, Vol. 94, No. 888, Desember 2012, hlm. 1433-1454. 

 Toni Pfanner, "Various mechanisms and approaches for implementing inter-
national humanitarian law and protecting and assisting war victims," IRRC, Vol. 
91, No. 874, Juni 2009, hlm. 279-328. 

 Marco Roscini, "The United Nations Security Council and the Enforcement of 
International Humanitarian Law," Israel Law Review, Vol. 43, hlm. 330-359. 

 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, ICRC/
Cambridge University Press, 2016, Pasal 1.

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 57, UN, Guidelines for United Nations Forces
 Dokumen No. 59, UN, Review of Peace Operations
 Dokumen No. 122, ICRC Appeals on the Near East [Bagian C., paragraf 10–11]
 Kasus No. 171, Iran/Iraq, United Nations Security Council Assessing Violations 

of International Humanitarian Law
 Kasus No. 211, ICTY, The Prosecutor v. Tadic, Bagian A
 Kasus No. 234, ICTR, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu

Kotak Teks 9: Inisiatif Swiss/ICRC tentang penguatan kepatuhan terhadap HHI

Sejak 2011, ICRC telah terlibat dalam inisiatif bersama dengan pemerintah Swiss yang 
bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap HHI dengan membentuk mekanisme 
internasional yang lebih efektif. Tidak seperti kebanyakan cabang lain dari hukum 
internasional, HHI memiliki sejumlah mekanisme kepatuhan yang terbatas, dan tidak 
ada struktur kelembagaan yang spesifik untuk memungkinkan Negara untuk bertemu 
secara berkala guna membahas permasalahan HHI.
 
Mandat untuk inisiatif ini diberikan melalui resolusi yang diadopsi pada Konferensi 
Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-31 pada 2011, yang berpijak 
pada pemikiran ICRC dalam kurun waktu yang lama mengenai tantangan yang 
ditimbulkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap HHI. Proses konsultasi gabungan 
ICRC/Swiss terutama sudah melibatkan serangkaian pertemuan multilateral Negara-
negara, dengan dokumen latar belakang yang memuat permasalahan-permasalahan 
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penting yang dirancang untuk memfasilitasi perdebatan. Diskusi bilateral juga telah 
diselenggarakan dengan Negara-negara dan pemangku kepentingan terkait lainnya. 
Berbagai macam pilihan yang dimungkinkan telah diajukan, termasuk pelaporan secara 
berkala, pertemuan Negara-negara, pencarian fakta, penyediaan jasa baik (good offices), 
peringatan dini, permohonan mendesak dan diskusi tematik. Ketika proses konsultasi 
telah berkembang, diskusi sudah semakin fokus pada fungsi tertentu yang oleh mayoritas 
Negara yang berpartisipasi sudah ditetapkan sebagai prioritas, termasuk mengadakan 
pertemuan Negara-negara, sebagai pijakan sistem ini. Pertemuan-pertemuan ini bisa 
menjadi sebuah forum dialog reguler antara Negara-negara mengenai isu-isu HHI 
dan berfungsi sebagai jangkar untuk beberapa fungsi kepatuhan, termasuk pelaporan 
nasional berkala tentang kepatuhan terhadap HHI, dan diskusi tematik berkala tentang 
isu-isu HHI. Namun, pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan rincian dari 
fungsi-fungsi ini.
 
Membangun sistem kepatuhan HHI baru melibatkan banyak persoalan dan tantangan 
kompleks, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satu tantangan 
utamanya adalah bahwa sistem ini nantinya merupakan sistem sukarela, karena Negara-
negara tidak bersedia mengamandemen Konvensi Jenewa 1949 atau mengadopsi 
perjanjian baru untuk mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk menjamin partisipasi reguler semua Negara. ICRC dan Swiss mengeluarkan 
laporan dari proses konsultasi empat tahunan dan mengajukan rancangan resolusi untuk 
dipertimbangkan pada Konferensi Internasional di bulan Desember 2015. Tidak ada 
kesepakatan yang bisa tercapai pada Konferensi Internasional; namun Negara-negara 
memutuskan untuk terus bekerja menuju proses antar-pemerintah yang inklusif dan 
didorong oleh Negara. Banyak Negara juga menegaskan kembali komitmen mereka 
untuk menghormati HHI, termasuk melalui dialog bilateral dengan ICRC, dan untuk 
meningkatkan implementasinya melalui Konferensi Internasional dan forum HHI 
regional. ICRC akan mengupayakan dialog yang lebih kuat dengan Negara-negara 
mengenai kewajiban HHI mereka dan terus bekerja untuk isu-isu kepatuhan.

 Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Konferensi Internasional Palang Merah 
dan Bulan Sabit Merah ke-31, Resolusi 1 – Penguatan pelindungan hukum bagi 
korban konflik bersenjata [Strengthening legal protection for victims of armed 
conflicts], 2011.

 Lihat juga "Strengthening Compliance with International Humanitarian Law 
(HHI): The Work of the ICRC and the Swiss Government," halaman web, 
ICRC. Tersedia pada: https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/
development-ihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm 
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IV. TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN REPARASI

Terlepas dari beberapa contoh, kegagalan Negara untuk menghormati HHI 
berujung pada konsekuensi yang sama seperti halnya pelanggaran inter-
nasional (internationally wrongful act) lain, sebagaimana diatur dalam Kon-
vensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 dan Draf Pasal tentang Tanggung 
Jawab Negara atas Pelanggaran Internasional 2001 (2001 Draft Articles on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts), yang disusun oleh 
Komisi Hukum Internasional dari Majelis Umum PBB.1037

1. Tanggung jawab Negara atas perilaku agen mereka
Berdasarkan hukum internasional, Negara bertanggung jawab atas perilaku 
orang atau badan yang bertindak atas nama mereka atau dengan otorisasi atau 
dukungan mereka. Hal ini meliputi tidak hanya pegawai pemerintah, seperti 
anggota angkatan bersenjata dan polisi atau badan intelijen (agen Negara 
secara de jure),1038 tetapi juga orang-orang yang diberi kewenangan oleh 
hukum nasional untuk melaksanakan kewenangan pemerintah,1039 atau orang-
orang yang bertindak atas instruksi atau di bawah kendali Negara, seperti 
perusahan militer atau keamanan swasta (agen Negara secara de facto).1040 
Negara tetap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan agen mereka, 
selama mereka bertindak dalam kapasitas resminya, bahkan jika agen-agen 
tersebut melampaui wewenang mereka atau tidak mematuhi instruksi.1041 
Dalam konflik bersenjata internasional, tanggung jawab Negara-negara 
meluas ke "semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi 
bagian dari angkatan bersenjata mereka," termasuk tindakan yang dilakukan 
di luar kapasitas resmi mereka sebagai anggota angkatan bersenjata.1042 Oleh 
karena itu, pada prinsipnya semua operasi militer yang dilakukan atas nama 
suatu Negara dapat secara langsung diatribusikan kepada Negara tersebut, 
terlepas dari di mana mereka melakukannya, di mana dampaknya dirasakan, 
atau apakah mereka menentang instruksi dari Negara.

1037 Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, with commen-
taries, Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Bagian Dua, New 
York dan Jenewa, 2007, hlm. 26–30.

1038 Draft Articles on State Responsibility, op. cit. (catatan kaki 1037), Pasal 4.
1039 Draft Articles on State Responsibility, op. cit. (catatan kaki 1037), Pasal 5. 
1040 Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, with 

commentaries, Pasal 8, komentar paragraf 1.2 di Yearbook of the International Law 
Commission, 2001, Vol. II, Bagian Dua, New York dan Jenewa, 2007, hlm. 47; HHI 
Kebiasaan, Aturan 149.

1041 Draft Articles on State Responsibility, op. cit. (catatan kaki 1037), Pasal 7.
1042 Peraturan Den Haag, Pasal 3; PT I, Pasal 91. Lihat juga KJ I, Pasal 51; KJ II, Pasal 52; KJ 

III, Pasal 131; KJ IV, Pasal 148.
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2. Kontribusi terhadap perilaku melawan hukum dari pihak yang 
berperang

Suatu Negara yang tidak berperang dapat dimintai pertanggungjawaban 
secara internasional karena membantu atau bersekongkol sehingga terjadinya 
pelanggaran HHI yang dilakukan oleh suatu Negara yang berperang jika: (1) 
Negara yang membantu mengetahui bahwa perilaku Negara yang dibantu 
melanggar hukum, dan (2) bantuannya dimaksudkan untuk – dan benar-
benar – memfasilitasi perilaku tersebut.1043 Agar Negara yang membantu 
dapat dikenakan pertanggungjawaban secara internasional, bantuan ter-
sebut harus secara signifikan berkontribusi pada, tetapi tidak harus sangat 
di perlukan atau penting bagi, perilaku yang melanggar hukum dari Negara 
yang dibantu.1044 Selain itu, meskipun Negara yang membantu tidak perlu me-
ngetahui sifat melanggar hukumnya perilaku yang dibantu, Negara tersebut 
harus menyadari kondisi faktual yang membuat perilaku tersebut melanggar 
hukum. Namun demikian, tanggung jawab hukum karena memberikan 
dukungan yang melanggar hukum harus dibedakan dari tanggung jawab 
langsung atas pelanggaran HHI yang didukung. Jadi, ketika suatu pihak yang 
berperang memilih alat dan metode peperangan yang bertentangan dengan 
HHI, Negara lain yang dengan pengetahuan itu membantu operasi tersebut 
dengan memberikan bantuan keuangan, intelijen, senjata, personel, atau 
dukungan logistik akan secara hukum bertanggung jawab karena memberikan 
dukungan yang melanggar secara internasional, tetapi tidak serta merta 
untuk operasi itu sendiri. Sebagai contoh, dalam Nicaragua Case (1986), 
ICJ memutuskan bahwa tugas Negara untuk menghormati dan memastikan 
penghormatan terhadap Konvensi Jenewa 1949 menyiratkan "kewajiban 
untuk tidak mendorong orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik 
di Nikaragua untuk bertindak melanggar ketentuan Pasal 3 ketentuan yang 
sama dari keempat Konvensi Jenewa 1949," dan bahwa Amerika Serikat telah 
melanggar kewajiban ini dengan mendiseminasikan manual tentang perang 
gerilya yang menjadi panduan operasional yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip HHI. Namun, ICJ tidak menemukan alasan untuk menyimpulkan 
bahwa setiap pelanggaran HHI yang ditimbulkan yang dilakukan oleh para 
pemberontak, pada hakikatnya, dapat dikaitkan secara langsung dengan 
Amerika Serikat.1045 Namun demikian, tidak dapat dikesampingkan bahwa 
aktivitas-aktivitas yang secara signifikan berkontribusi pada pelanggaran 
serius HHI dapat berujung pada kewajiban Negara untuk menyediakan tidak 

1043 Draft Articles on State Responsibility, op. cit. (catatan kaki 1037), Pasal 16, Komentar, 
paragraf 3.

1044 Draft Articles on State Responsibility, op. cit. (catatan kaki 1037), Pasal 16, Komentar, 
paragraf 5.

1045 ICJ, Nicaragua case, op. cit. (catatan kaki 26), paragraf 220 dan 292.
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hanya reparasi, tetapi juga tanggung jawab pidana individual atas personel 
yang terlibat.1046

3. Reparasi
Ketika HHI dilanggar, Negara yang bertanggung jawab memiliki kewajiban 
hukum berupa reparasi yang tidak dipengaruhi oleh kewajiban-kewajiban 
perjanjian tertentu. Seperti pernyataan sangat terkenal dari Mahkamah 
Permanen Internasional (Permanent Court of International Justice), "Sudah 
menjadi prinsip hukum internasional, dan bahkan konsepsi hukum umum, 
bahwa setiap perikatan (engagement) melibatkan kewajiban untuk melakukan 
reparasi (…). Reparasi adalah komplemen yang tidak terpisahkan dari ke-
gagalan menerapkan konvensi, dan tidak ada keharusan agar hal ini harus 
dinyatakan dalam konvensi itu sendiri."1047 Saat ini, kewajiban untuk mem-
berikan reparasi atas pelanggaran merupakan bagian integral dari HHI yang 
berlaku pada semua konflik bersenjata1048 dan, bagi individu, hal tersebut sudah 
menjadi bagian integral dari hukum pidana internasional.1049 Jadi, korban pe-
langgaran serius HHI harus mendapat reparasi, yang mana tergantung pada 
beratnya pelanggaran dan kerugian atau cedera yang ditimbulkan, dapat dalam 
beragam bentuk termasuk restitusi (yaitu mem bangun kembali situasi semula), 
rehabilitasi (misalnya dari segi medis, psi kologis, hukum atau sosial), pemberian 
jaminan kepuasan [satisfaction] (misalnya pengakuan atau permintaan maaf), 
dan jaminan tidak akan terjadi pengulangan.1050 Kompensasi keuangan, khu-
susnya, harus diberikan untuk kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi, 
seperti kerugian fisik, mental, material atau kerugian moral, serta hilangnya 
pendapatan atau potensi peng hasilan.1051

1046 Statuta Roma, Pasal 25(3).
1047 Mahkamah Internasional Permanen, Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgement, 13 

September 1928, hlm. 29. Pasal 31 Draft Articles on State Responsibility, op. cit. (catatan 
kaki 1037) menyatakan bahwa: “Negara yang bertanggung jawab mempunyai kewajiban 
untuk memberikan reparasi penuh untuk kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran in-
ternasional.” Lihat juga ICJ, The Wall Opinion, op. cit. (catatan kaki 35), paragraf 152-153; 
ICJ, DRC v. Uganda, op. cit. (catatan kaki 80), paragraf 259.

1048 Peraturan Den Haag, Pasal 3; PT I, Pasal 91; Protokol Kedua Konvensi Den Haag tentang 
Benda Cagar Budaya, Pasal 38; HHI Kebiasaan, Aturan 150.

1049 Statuta Roma, Pasal 75.
1050 Draft Articles on State Responsibility, op. cit. (catatan kaki 1037), Pasal 30-31 dan 34-39.
1051 Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Basic 

Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International 
Humanitarian Law, dokumen A/RES/60/147, 21 Maret 2006, khususnya pada paragraf 
15-23. Tersedia pada: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAn-
dReparation.aspx 
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Karena pelanggaran HHI sering mengakibatkan kerusakan meluas dan 
melibatkan sejumlah besar korban, kompensasi keuangan yang diberikan 
atas dasar proses peradilan individual bisa dengan mudah menjadi beban 
prosedural dan keuangan yang berlebihan, tanpa adanya prospek realistis 
akan penyelesaian yang memuaskan. Selain itu, meskipun Pasal 75 Statuta 
Roma mengakui hak korban untuk mengklaim reparasi dari pelaku 
individual, klaim individual terhadap Negara yang berperang sering kali 
dilarang secara tertulis oleh ketentuan-ketentuan penyelesaian damai, 
imunitas kedaulatan atau sifat tidak berlaku dengan sendirinya hak atas 
reparasi berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, korban sering 
kali harus menyampaikan pengaduan kepada pemerintah mereka sendiri, 
yang kemudian dapat menyertakan klaim tersebut sebagai bagian dari 
perjanjian damai atau penyelesaian politik lainnya dengan pihak lawan dalam 
konflik.1052 Reparasi dapat diberikan kepada individu melalui mekanisme 
yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB,1053 atau dibentuk secara sepihak 
melalui perundang-undangan nasional, lembaga eksekutif atau pengadilan. 
Manakala pelanggaran HHI juga melanggar hukum hak asasi manusia, 
seperti dalam kasus penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi 
lainnya terhadap tahanan, korban dapat memperjuangkan klaim individual 
melalui mekanisme hak asasi manusia regional atau universal.1054 Dalam 
praktiknya, isu sensitif reparasi sering kali lebih baik ditangani melalui 
penyelesaian politik kolektif, yang dilengkapi dengan reparasi dan langkah-
langkah rekonsiliasi yang lebih inklusif atau komprehensif, termasuk yang 
disediakan melalui mekanisme keadilan transisi, seperti komisi kebenaran 
dan rekonsiliasi. Contoh sejarah penyelesaian secara kolektif seperti itu 
antara lain Konferensi Potsdam (1945) dan perjanjian damai Paris (1947), 
yang mengangkat isu reparasi perang yang harus dibayar oleh Jerman dan 
Kekuasaan Poros (Axis) ke Uni Soviet, dan Perjanjian Reparasi antara Israel 
dan Republik Federal Jerman (Luksemburg, 1952), yang membahas reparasi 
Holocaust yang harus dibayar oleh Jerman Barat kepada Israel.

1052 Lihat, misalnya, Komisi Klaim Harta Milik Pengungsi Dalam Negeri dan Pengungsi 
Lintas Batas di Bosnia dan Herzegovina (Commission for Real Property Claims of 
Displaced Persons and Refugees in Bosnia and Herzegovina), yang didirikan berdasarkan 
Perjanjian Pengungsi Lintas Batas and Pengungsi Internal yang dilampirkan pada 
Perjanjian Damai Dayton tanggal 14 Desember 1995.

1053 Lihat, misalnya, Komisi Kompensasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk melalui 
Resolusi Dewan Keamanan PBB 687 (3 April 1991) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 
692 (20 Mei 1991), untuk pengaduan individual sebagai akibat invasi Irak ke Kuwait 
tahun 1990.

1054 Lihat Bagian VI.2.
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Untuk pendalaman (Tanggung jawab Negara dan reparasi)1055

 Natalino Ronzitti, "Access to justice and compensation for violations of the law 
of war," dalam Francesco Francioni (ed.), Access to Justice as a Human Right, 
Oxford University Press, Oxford, 2007, hlm. 95-134.

 "Sanctions," IRRC, Vol. 90, No. 870, Juni 2008.
 Emanuela-Chiara Gillard, "Reparation for violations of international 

humanitarian law," IRRC, Vol. 85, No. 851, September 2003, hlm. 529-553. 
 Liesbeth Zegveld, "Remedies for victims of violations of international 

humanitarian law," IRRC, Vol. 85, No. 851, September 2003, hlm. 497-527.
 Marco Sassòli, "State responsibility for violations of international humanitarian 

law," IRRC, Vol. 84, No. 846, Juni 2002, hlm. 401-434.
 Dieter Fleck, "International accountability for violations of the jus in bello: The 

impact of the ICRC Study on customary international humanitarian law," Journal 
of Conflict and Security Law, Vol. 11, No. 2, 2006, hlm. 179-199.

 Yaël Ronen, "Avoid or compensate? Liability for incidental injury to civilians 
inflicted during armed conflict," Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 
42, No. 1, 2009, hlm. 181-225.

How does Law Protect in War?
 Kasus No. 53, International Law Commission, Articles on State Responsibility
 Kasus No. 153, ICJ, Nicaragua v. United States
 Kasus No. 164, Sudan, Report of the UN Commission of Inquiry on Darfur, 

paragraf 593–600
 Kasus No. 180, UN Compensation Commission, Recommendations
 Kasus No. 222, United States, Kadić et al. v. Karadzić

V. TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDUAL ATAS 
PELANGGARAN HHI

1. Tanggung jawab pidana individual
(a) Lingkup tanggung jawab pidana dan perdata

Setelah Perang Dunia II, Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg dan 
Tokyo menuntut tersangka penjahat perang berdasarkan asumsi bahwa prinsip 
tanggung jawab pidana individual atas kejahatan perang telah menjadi bagian 

1055 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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dari hukum kebiasaan internasional.1056 Kini, prinsip tanggung jawab pidana 
individual atas kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional dan 
non-internasional sudah diakui dalam berbagai perjanjian HHI,1057 dan 
dalam Statuta ICTY, ICTR, Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone (SCSL) 
dan ICC;1058 dan sifat kebiasaannya tidak bisa lagi diperdebatkan dalam kaitan 
dengan jenis konflik bersenjata apa pun.1059 

Dalam menuntut individu atas kejahatan perang, pertanyaan-pertanyaan 
sulit timbul tidak hanya berkaitan dengan karakteristik objektif dan niat 
subjektif dari masing-masing kejahatan, tetapi juga tentang kriteria yang 
berkaitan dengan percobaan kejahatan, tindakan sebagai aksesori pada 
suatu kejahatan, serta berbagai permohonan pembelaan atau pembenaran. 
Meskipun HHI hanya menyediakan pedoman terbatas dalam hal ini, statuta 
dan praktik pengadilan dan tribunal internasional telah memberikan 
kontribusi signifikan dalam mengklarifikasi permasalahan umum hukum 
pidana internasional. Dengan demikian, individu bertanggung jawab secara 
pidana tidak hanya karena melakukan atau mengeluarkan perintah untuk 
melakukan kejahatan perang, tetapi juga karena merencanakan, menyiapkan, 
atau mencoba melakukan kejahatan perang, serta menghasut, membantu, 
memfasilitasi, atau menolong atau bersekongkol dengan orang lain dalam 
melakukan kejahatan perang.1060

Tanggung jawab individual atas kejahatan perang tidak terbatas pada 
tanggung jawab pidana, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata pribadi 
untuk kerugian yang ditimbulkan. Terutama sekali, ICC dapat "memberikan 
perintah langsung terhadap terpidana yang menetapkan secara rinci reparasi 

1056 Piagam Pengadilan Militer Internasional, Lampiran pada Perjanjian untuk penuntutan 
dan penghukuman penjahat perang utama dari Axis Eropa, 8 Agustus 1945, Pasal 
6; Piagam Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, 19 Januari 1946 dan 
sebagaimana telah amandemen pada 26 April 1946, Pasal 5.

1057 Lihat, terutama, KJ I, Pasal 49; KJ II, Pasal 50; KJ III, Pasal 129; KJ IV, Pasal 146; PT I, 
Pasal 85; Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 28; Protokol Kedua 
pada Konvensi Den Haag tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 15 dan 22; Amandemen 
Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 14; Konvensi Pelarangan 
Ranjau Darat Anti-Personel, Pasal   9; Konvensi Munisi Curah, Pasal 9. Konvensi Senjata 
Konvensional Tertentu, Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti-Personel dan Konvensi 
Munisi Curah tidak serta merta menciptakan tanggung jawab internasional individu-
individu atas kejahatan perang; sebagai gantinya, perjanjian-perjanjian ini menempatkan 
kewajiban bagi Negara untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan pelanggaran 
konvensi-konvensi tersebut.

1058 Statuta ICTY, Pasal 2 dan 3; Statuta ICTR, Pasal 4 dan 5; Statuta SCSL, Pasal 1; Statuta 
Roma, Pasal 5, 8 dan 25.

1059 HHI Kebiasaan, Aturan 151.
1060 Statuta Roma, Pasal 25; Statuta ICTY, Pasal 7; Statuta ICTR, Pasal  6; Statuta SCSL, Pasal  

6; HHI Kebiasaan, Aturan 152.
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yang sesuai kepada, atau bagi korban, termasuk restitusi, kompensasi dan 
rehabilitasi."1061 Statuta ICTY dan ICTR membatasi pengadilan ini untuk 
memerintahkan restitusi "setiap harta benda dan hasil yang diperoleh melalui 
perilaku kejahatan, termasuk dengan cara terpaksa, terhadap pemiliknya yang 
sah."1062 Akan tetapi, klaim atas kompensasi dapat diajukan dalam kerangka 
institusi dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan hukum nasional.

(b) Tanggung jawab atasan dan komandan
Hukum pidana internasional tidak hanya memberikan hukuman kepada 
orang yang secara aktif melakukan kejahatan perang atau mengeluarkan 
perintah yang menimbulkan hasil tersebut, tetapi juga mencakup kejahatan 
yang terjadi akibat kegagalan untuk bertindak seperti yang dipersyaratkan 
oleh HHI.1063 Secara khusus, para komandan militer memiliki kewajiban 
pribadi yang eksplisit untuk mengintervensi kasus-kasus pelanggaran HHI 
yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi yang dilakukan oleh orang-
orang yang bertindak di bawah komando mereka dan orang lain yang berada 
di bawah kendali mereka.1064 Kewajiban yang sama juga tersirat untuk atasan 
selain komandan militer, seperti pemimpin politik atau perwakilan otoritas 
sipil. Jadi, Protokol Tambahan I menetapkan bahwa pelanggaran HHI 
yang dilakukan oleh seorang bawahan tidak membebaskan atasannya dari 
tanggung jawab pidana atau disipliner, jika "mereka sudah tahu, atau memiliki 
informasi yang seharusnya memungkinkan mereka untuk menyimpulkan 
dalam keadaan pada saat itu, bahwa dia [bawahan] melakukan atau akan 
melakukan pelanggaran tersebut, dan jika mereka tidak mengambil semua 
langkah yang dapat ditempuh dalam kewenangannya untuk mencegah atau 
merepresi pelanggaran tersebut."1065

 
Di bidang hukum pidana internasional, doktrin tanggung jawab komando 
dan atasan dibentuk oleh pengadilan militer internasional yang menuntut 
pimpinan militer dan politik atas kejahatan massal yang dilakukan selama 
Perang Dunia II. Berdasarkan berbagai kriteria yang ditetapkan oleh 
pengadilan-pengadilan ini, doktrin kontemporer tanggung jawab komando 
dan atasan bertumpu pada tiga elemen kumulatif, yaitu: (1) adanya hubungan 
atasan-bawahan secara de facto yang memberikan kepada atasan suatu kendali 
efektif atas perilaku para pelaku; (2) pengetahuan atasan, atau kurangnya 
pengetahuan yang mana hal ini dapat disalahkan, bahwa kejahatan telah, 

1061 Statuta Roma, Pasal 75(2).
1062 Statuta ICTY, Pasal 24(3); Statuta ICTR, Pasal 23(3).
1063 PT I, Pasal 86(1). 
1064 PT I, Pasal 87(1).
1065 PT I, Pasal 86(2); HHI Kebiasaan, Aturan 153.
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atau akan segera, dilakukan; dan (3) kegagalan atasan untuk mencegah, 
mengakhiri, atau menghukum kejahatan tersebut. 

Sejalan dengan elemen-elemen ini, Statuta Roma menetapkan bahwa 
komandan militer dan atasan lain bertanggung jawab secara pidana atas 
kejahatan perang yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah 
kendali efektif mereka jika mereka gagal mengambil semua langkah yang 
wajar dan diperlukan dalam kewenangan mereka untuk mencegah atau 
merepresi kejahatan tersebut, atau untuk menyerahkan perihal tersebut ke 
pihak yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan. Dalam hal 
untuk komandan militer, tanggung jawab pidana tersebut muncul hanya jika 
mereka "sudah mengetahui atau, karena keadaan pada saat itu, seharusnya 
sudah mengetahui" bahwa pasukan mereka melakukan atau akan melakukan 
kejahatan perang dan, dalam hal untuk atasan lainnya, hanya jika mereka 
"mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas 
menunjukkan" bahwa bawahan mereka melakukan atau akan melakukan 
kejahatan perang, serta jika kejahatan tersebut terkait kegiatan di dalam 
tanggung jawab dan kendali efektif mereka.1066

(c) Perintah atasan
Selama persidangan kejahatan perang yang terjadi setelah Perang Dunia II, 
banyak terdakwa menggunakan perintah atasan sebagai pembelaan, yang 
mengklaim bahwa mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas 
kejahatan yang dilakukan. Putusan pengadilan pada peradilan-peradilan 
ini akhirnya berujung pada pengembangan aturan kebiasaan yang berlaku 
dalam semua konflik bersenjata, di mana menaati perintah atasan tidak 
membebaskan bawahan dari tanggung jawab pidana, jika bawahan mengetahui 
bahwa tindakan yang diperintahkan tersebut melanggar hukum, atau jika 
dia seharusnya mengetahui hal demikian karena sifatnya yang secara nyata 
melanggar hukum.1067 Bilamana perintah secara nyata melanggar hukum, 
semua kombatan memiliki kewajiban kebiasaan untuk tidak menaatinya.1068 
Dalam mengkodifikasi aturan kebiasaan ini, Statuta Roma menetapkan bahwa 
orang-orang yang telah melakukan kejahatan atas perintah dari pemerintah 
atau atasan, baik militer maupun sipil, tidak akan dibebaskan dari tanggung 
jawab pidana mereka kecuali: (a) mereka berada di bawah kewajiban hukum 
untuk menaati; (b) mereka tidak tahu bahwa perintah tersebut melanggar 
hukum; dan (c) perintah tersebut tidak secara nyata melanggar hukum, 
seperti yang mana akan terjadi, misalnya, pada perintah untuk melakukan 

1066 Statuta Roma, Pasal 28.
1067 HHI Kebiasaan, Aturan 155.
1068 HHI Kebiasaan, Aturan 154.
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genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.1069 Maka masuk akal apabila 
perintah atasan juga menjadi pembelaan yang valid bagi pelaku dalam hal di 
mana ketidaktaatan dapat bermuara pada hukuman individual atau kolektif 
yang melibatkan eksekusi sumir atau luka serius pada tubuh.1070 Terakhir, 
situasi yang melibatkan perintah atasan yang tidak membebaskan pelaku dari 
tanggung jawab pidana masih dapat dipertimbangkan dalam menentukan 
beratnya kesalahan pribadi, dan beratnya sanksi yang akan dijatuhkan.
 

(d) Irelevansi hak istimewa kombatan
Hak istimewa kombatan yang diberikan oleh HHI kepada anggota angkatan 
bersenjata suatu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional 
tidak bisa menjadi pembelaan dalam peradilan kejahatan perang. Meskipun 
"hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan" bagi kombatan 
berujung pada imunitas terhadap penuntutan atas aksi perang yang sah yang 
dalam situasi lain akan menjadi pelanggaran berdasarkan hukum nasional dari 
Negara penangkap, para kombatan tidak mendapatkan imunitas semacam 
itu atas pelanggaran HHI yang mana dapat dijatuhi hukuman berdasarkan 
hukum pidana internasional atau nasional.1071

(e) Irelevansi kapasitas resmi 
Hak istimewa atau imunitas apa pun yang melekat pada kapasitas resmi 
dari seorang kepala Negara atau kepala pemerintahan, anggota pemerintah 
atau anggota parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah, tidak bisa 
membebaskan mereka dari tanggung jawab pidana internasional, atau 
menjadi alasan untuk mengurangi hukuman mereka.1072

(f) Kesalahan fakta atau kesalahan hukum
Kesalahan fakta atau hukum dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan 
tanggung jawab pidana hanya jika kesalahan tersebut meniadakan niat subjektif 
(mens rea) yang diperlukan untuk melakukan kejahatan.1073 Dengan kata lain, 
bukan pengetahuan subjektif pelaku mengenai tidak sahnya suatu tindakan yang 
menentukan, tapi kesadaran tentang fakta-fakta yang membuat tindakan menjadi 
tidak sah atau melanggar hukum. Misalnya, tentara yang menyamar sebagai warga 
sipil untuk melakukan serangan kejutan mematikan terhadap seorang komandan 
pemberontak tidak dapat mengklaim kesalahan hukum karena mereka 

1069 Statuta Roma, Pasal 33.
1070 Statuta Roma, Pasal 31(1)(d).
1071 Mengenai kewajiban Negara yang melakukan penahanan untuk mengambil tindakan 

represif, lihat KJ III, Pasal 129(2) dan (3).
1072 Statuta Roma, Pasal 27. 
1073 Statuta Roma, Pasal 32.
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keliru meyakini bahwa pembunuhan secara curang terhadap musuh tersebut 
merupakan kejahatan perang hanya dalam konflik bersenjata internasional.1074 
Sebaliknya, seorang penembak jitu yang menargetkan musuh berseragam tidak 
dapat dimintai tanggung jawab pidana atas kejahatan perang menyerang warga 
sipil hanya karena orang yang dijadikan sasaran ternyata merupakan warga sipil 
yang mengenakan seragam militer.

(g) Pembelaan diri 
Dalam keadaan sangat luar biasa, tanggung jawab pidana atas kejahatan 
perang dikesampingkan dalam situasi pembelaan diri, yaitu bilamana orang-
orang mengambil tindakan yang wajar untuk membela diri, orang lain, atau 
harta benda yang penting untuk kelangsungan hidup mereka atau untuk 
keberhasilan misi militer, terhadap penggunaan kekuatan yang melanggar 
hukum dan yang akan segera terjadi dan dengan cara yang proporsional 
dengan bahaya. Melakukan operasi militer pembelaan diri tidak dapat, secara 
serta merta, membenarkan permohonan pembelaan diri atau mengecualikan 
tanggung jawab pidana.1075

2. Kejahatan perang
Pelanggaran serius HHI dianggap sebagai kejahatan perang yang dapat 
dihukum berdasarkan hukum pidana internasional.1076 Hal ini pada dasarnya 
mencakup setiap pelanggaran yang diuraikan sebagai "pelanggaran berat" 
terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I, serta pelanggaran 
serius lainnya atas HHI yang diakui sebagai kejahatan perang dalam Statuta 
Roma1077 atau dalam hukum kebiasaan.1078 Secara substantif, daftar panjang 
kejahatan perang yang ditetapkan oleh Konvensi Jenewa 1949, Protokol 
Tam bahan I dan Statuta Roma pada dasarnya terdiri atas pelanggaran pe-
lindungan inti diberikan baik kepada orang-orang dan objek-objek yang 
berada di bawah kekuasan musuh, atau kepada orang-orang dan objek-objek 
yang dilindungi dari serangan dalam perilaku permusuhan.
 
Untuk orang-orang dan objek-objek yang berada di bawah kekuasan pihak 
yang berperang, daftar kejahatan perang ini mencakup kejahatan seperti 
pembunuhan, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi 
lainnya, termasuk kekerasan seksual, penjarahan dan perusakan sia-sia, 

1074 Statuta Roma, Pasal 8(2)(e)(ix).
1075 Statuta Roma, Pasal 31(1)(c).
1076 HHI Kebiasaan, Aturan 156.
1077 Lihat KJ I, Pasal 50; KJ II, Pasal 51; KJ III, Pasal 130; KJ IV, Pasal 147; PT I, Pasal 85; 

Statuta Roma, Pasal 8(2)(a) dan (b).
1078 Untuk definisi kejahatan perang dalam HHI kebiasaan, lihat HHI Kebiasaan, Aturan 156. 
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penyanderaan, pemenjaraan yang tidak sah dan penolakan pengadilan yang 
adil, serta perekrutan paksa ke dalam angkatan bersenjata yang melakukan 
tindakan permusuhan, perekrutan anak-anak dan deportasi serta transfer yang 
tidak sah. Selama berlangsungnya permusuhan, kejahatan perang terutama 
mencakup pelanggaran yang disengaja atas prinsip-prinsip pembedaan dan 
proporsionalitas, dan larangan terhadap perbuatan curang dan penolakan 
permintaan ampun, serta penggunaan senjata terlarang tertentu.1079 Untuk 
setiap kejahatan perang, sejumlah kriteria objektif (faktual, atau actus reus) 
dan subjektif (mental, atau mens rea) harus terpenuhi agar perbuatan tersebut 
dapat dihukum berdasarkan hukum internasional. Untuk kejahatan yang 
tercantum dalam Statuta Roma, elemen-elemen ini telah diidentifikasi secara 
otoritatif dalam Unsur-unsur Kejahatan (Elements of Crime) yang diadopsi 
oleh Negara pihak pada Statuta.1080

Kriminalisasi atau pemidanaan internasional terhadap pelanggaran serius 
HHI tidak selalu memerlukan dasar hukum dalam hukum perjanjian, tetapi 
juga bisa timbul sebagai isu kebiasaan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh 
pengadilan Nuremberg pada 1945-1946 berkaitan dengan konflik bersenjata 
internasional, dan oleh putusan pengadilan ICTY dan ICTR sehubungan 
dengan konflik bersenjata non-internasional. Kejahatan internasional 
tidak hanya mencakup kejahatan perang, tetapi juga kejahatan terhadap 
ke  manusiaan, genosida dan kejahatan agresi.1081 Kejahatan-kejahatan 
internasional ini tidak untuk dicampuradukkan dengan tindakan yang mana 
Negara-negara pihak pada perjanjian tertentu berkewajiban untuk meng-
kriminalisasinya berdasarkan perundang-undangan domestik mereka, 
tetapi yang tidak tercakup oleh hukum pidana internasional. Sebagai contoh, 
Konvensi Menentang Penyiksaan tidak mengkriminalisasi penyiksaan se-
bagai permasalahan hukum internasional, tetapi mewajibkan Negara Pihak 
untuk mengkriminalisasi penyiksaan (termasuk percobaan, keterlibatan dan 
partisipasi dalam penyiksaan) berdasarkan hukum nasional.1082 Oleh karena 
itu, penyiksaan yang dilakukan untuk alasan yang berkaitan dengan konflik 
bersenjata merupakan kejahatan perang, dan penyiksaan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk 

1079 PT I, Pasal 85(3) dan (4).
1080 Statuta Roma, Pasal 9; Unsur-unsur Kejahatan, Official Records of the Assembly of States 

Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, Sesi pertama, New York, 
3-10 September 2002 bagian II. B. Untuk Unsur-unsur Kejahatan yang diadopsi pada 
Konferensi Peninjauan 2010, lihat Official Records of the Review Conference of the Rome 
Statute of the International Criminal Court, Kampala, 31 Mei-11 Juni 2010.

1081 Statuta Roma, Pasal 6, 7 dan 8 bis.
1082 Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 4(1).
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sipil merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan1083 atau, dalam keadaan 
tertentu, terkait dengan genosida.1084 Penyiksaan yang dilakukan dalam 
situasi-situasi lain tetap merupakan pelanggaran berat terhadap hukum 
hak asasi manusia, dan harus dituntut oleh Negara menurut perundang-
undangan nasional. Akan tetapi, penyiksaan tersebut tidak dapat diadili oleh 
ICC sebagai kejahatan internasional.
 
3. Kewajiban Negara untuk menyelidiki dan menuntut atau 

mengekstradisi
Sebagai perihal HHI perjanjian, Negara pihak Konvensi Jenewa 1949 dan 
Protokol Tambahan I diwajibkan untuk mencari orang-orang yang diduga 
telah melakukan, atau telah memerintahkan dilakukannya, kejahatan-kejahatan 
yang dikategorikan sebagai "pelanggaran berat" atas perjanjian ini, dan untuk 
membawa orang tersebut, terlepas dari apa pun kewarganegaraannya, ke 
hadapan pengadilan mereka sendiri. Alternatifnya, dan selalu sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang relevan dari hukum nasional dan internasional, Negara 
dapat mengekstradisi tersangka tersebut ke pengadilan Negara lain, dengan 
syarat Negara tersebut telah menjadikannya sebuah kasus prima facie.1085 Negara 
juga harus mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" untuk merepresi 
semua pelanggaran lain dari Konvensi dan Protokol Tambahan I,1086 termasuk 
yang terjadi akibat kegagalan untuk bertindak ketika berada di bawah kewajiban 
untuk melakukannya.1087 Penggunaan ungkapan "harus mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk merepresi semua tindakan yang bertentangan 
dengan ketentuan dalam Konvensi" menyiratkan bahwa Negara-negara dapat 
mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap 
Konvensi dihentikan dan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk mencegah 
terulangnya pelanggaran semacam itu.1088 Dalam praktiknya, hal ini mewajibkan 
Negara untuk memastikan bahwa bahkan pelanggaran HHI yang tidak 
digolongkan sebagai kejahatan perang dapat dan akan dituntut menurut hukum 
nasional, dengan demikian menekankan pentingnya pengadilan domestik bagi 
implementasi nasional HHI.

Selain itu, sebagai perihal hukum kebiasaan internasional, Negara memiliki 
hak untuk menetapkan, bagi pengadilan nasional mereka sendiri, yurisdiksi 

1083 Statuta Roma, Pasal 7(1)(f).
1084 Statuta Roma, Pasal 6(b). 
1085 KJ I, Pasal 49(2); KJ II, Pasal 50(2); KJ III, Pasal 129(2); KJ IV, Pasal 146(2).
1086 KJ I, Pasal 49(3); KJ II, Pasal 50(3); KJ III, Pasal 129(3); KJ IV, Pasal 146(3); PT I, Pasal 85.
1087 KJ I, Pasal 49(3); KJ II, Pasal 50(3); KJ III, Pasal 129(3); KJ IV, Pasal 146(3); PT I, Pasal 85 

dan 86(1).
1088 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op. cit (catatan 

kaki 63), Pasal 49.
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universal atas semua kejahatan perang, termasuk kejahatan-kejahatan yang 
tidak dikategorikan sebagai "pelanggaran berat" terhadap Konvensi Jenewa 
1949 dan Protokol Tambahan I.1089 Negara-negara memiliki kewajiban untuk 
menyelidiki semua kejahatan perang yang terhadap mana Negara sudah 
menetapkan yurisdiksi – setidaknya semua kejahatan yang diduga dilakukan 
oleh warga negara atau angkatan bersenjata mereka sendiri, atau di wilayah 
mereka – dan, jika tepat, untuk memulai penuntutan.1090 Dalam hal apa pun, 
daluwarsa nasional tidak berlaku untuk kejahatan perang.1091 Tanpa perlu 
dikatakan lagi, orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan perang atau 
kejahatan terhadap kemanusiaan harus mendapat manfaat dari jaminan 
men dasar yang sama seperti orang-orang lain yang dicabut kebebasannya, 
dan harus dituntut sesuai dengan aturan-aturan hukum nasional dan inter-
nasional yang berlaku.1092 Negara-negara, dengan tunduk pada perjanjian 
terkait lainnya mengenai kerja sama internasional dalam proses pidana, harus 
saling memberikan bantuan yang seluas-luasnya dan, bilamana diperlukan, 
bekerja sama dengan PBB untuk memfasilitasi penyelidikan dan penuntutan 
kejahatan perang, termasuk pelanggaran berat.1093 Terakhir, selain Konvensi 
Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I, sejumlah perjanjian lainnya yang 
dapat berlaku dalam konflik bersenjata mewajibkan Negara-negara Pihak 
untuk menetapkan yurisdiksi universal atas kejahatan-kejahatan tertentu.1094 

Untuk pendalaman (Tanggung jawab pidana individual atas pelanggaran 
HHI)1095

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 13: Criminal repression, hlm. 395-426.

 Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Statute of the International 
Criminal Court, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

 Héctor Olasolo, The Criminal Responsibility of Senior Political and Military 
Leaders as Principals to International Crimes, Hart Publishers, Oxford, 2009, 354 
halaman.

1089 HHI Kebiasaan, Aturan 157.
1090 HHI Kebiasaan, Aturan 158.
1091 Statuta Roma, Pasal 29; HHI Kebiasaan, Aturan 160.
1092 PT I, Pasal 75(7).
1093 PT I, Pasal 88(1) dan (3), dan 89; HHI Kebiasaan, Aturan 161.
1094 Lihat, khususnya, Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 5; Konvensi tentang 

Keselamatan Personel PBB dan Personel Terkait (Convention on the Safety of United 
Nations and Associated Personnel), 9 Desember 1994, Pasal 10; Konvensi Inter-Amerika 
tentang Penghilangan Paksa Orang-orang (Inter-American Convention on Forced 
Disappearance of Persons), 9 Juni 1994, Pasal 4; Protokol Kedua Konvensi Den Haag 
tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 16(1).

1095 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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 Jamie Allan Williamson, "Some considerations on command responsibility and 
criminal liability," IRRC, Vol. 90, No. 870, Juni 2008, hlm. 303-317.

 Marko Divac Öberg, "The absorption of grave breaches into war crimes law," 
IRRC, Vol. 91, No. 873, Maret 2009, hlm. 163-183. 

 Paola Gaeta, "The defense of superior order: The Statute of the International 
Criminal Court versus customary international law," European Journal of 
International Law, Vol. 10, 1999, hlm. 172-191.

 ICRC, Preventing and Repressing International Crimes: Towards an "Integrated" 
Approach Based in Domestic Practice, Vol. I, ICRC, Jenewa, 2014, 108 halaman.

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 68, Belgium, Law on Universal Jurisdiction
 Dokumen No. 96, United States Military Tribunal at Nuremberg, United States v. 

Wilhelm List
 Kasus No. 102, United States, In re Yamashita
 Kasus No. 117, United States, United States v. William L. Calley, Jr.
 Kasus No. 211, ICTY, The Prosecutor v. Tadic (Bagian A, paragraf 79–84)
 Kasus No. 233, Luxembourg, Law on Cooperation with the International Criminal 

Courts

VI. PENEGAKAN YUDISIAL

Bila memungkinkan, pelanggaran HHI harus dituntut dan diadili melalui 
lembaga-lembaga dan prosedur nasional, dengan mekanisme internasional 
yang secara umum memainkan peran subsider dan komplementer, yang 
diaktifkan hanya dalam kasus di mana mekanisme akuntabilitas nasional 
gagal berfungsi secara efektif. Di Negara-negara tertentu yang terkena dam-
pak konflik, seperti Israel, Kolombia atau Amerika Serikat, pengadilan 
nasional telah memainkan peran penting dalam menafsirkan dan meng-
implementasikan HHI, sementara di Negara-negara lain, penegakan HHI 
melalui pengadilan nasional terbukti lebih sulit. Di tingkat internasional, 
sebagian badan yudisial mampu mengadili kasus-kasus yang melibatkan 
pelanggaran HHI, masing-masing dari perspektif berbeda.

1. Mahkamah Internasional
ICJ, sebagai badan peradilan utama PBB, berkontribusi pada implementasi 
dan penegakan HHI melalui putusannya dalam kasus-kasus yang diper-
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sengketakan, dan pendapat nasihatnya (advisory opinion). Perselisihan antara 
Negara-negara yang melibatkan dugaan pelanggaran HHI dapat diperiksa oleh 
ICJ, jika Negara-negara yang terlibat telah bersepakat untuk tunduk kepada 
yurisdiksinya, baik secara ad hoc untuk kasus-kasus tertentu, atau melalui 
deklarasi opsional yang menerima yurisdiksinya untuk kasus-kasus di masa 
mendatang.1096 Kasus-kasus penting dan dipersengketakan yang melibatkan 
pelanggaran HHI diputuskan oleh ICJ antara lain Nicaragua Case (1986)1097 
dan Congo Case (2005).1098 Selain itu, atas permintaan Majelis Umum PBB, 
Dewan Keamanan serta badan dan lembaga PBB yang berwenang lainnya, 
ICJ dapat mengeluarkan pendapat nasihat mengenai legalitas berdasarkan 
HHI terkait aspek-aspek tertentu dari perilaku Negara-negara.1099 Jadi, ICJ 
telah mengeluarkan pendapat nasihat mengenai "legalitas ancaman atau 
penggunaan senjata nuklir" (1996)1100 dan mengenai "konsekuensi hukum 
dari pembangunan tembok di wilayah pendudukan Palestina" (2004).1101 
Ketika memeriksa kasus atau mengeluarkan pendapatnya mengenai hal-hal 
yang terkait dengan konflik bersenjata, ICJ secara natural memberlakukan 
HHI karena, tidak seperti banyak badan peradilan internasional lainnya, ICJ 
tidak terikat untuk memberlakukan hanya satu perjanjian tertentu, tetapi 
bebas untuk merujuk pada semua hukum internasional yang berlaku, apa 
pun sumbernya, selama relevan dengan sengketa dan mengikat semua pihak 
yang terlibat.1102

2.  Badan hak asasi manusia internasional 
Tergantung pada jenis pelanggaran HHI yang terkait, korban individual dapat 
menyampaikan pengaduan individual, termasuk klaim reparasi, di hadapan 
badan pelaksana yudisial dan badan kuasi-yudisial dari perjanjian hak asasi 
manusia universal dan regional. Dari perspektif penegakan, penting untuk 
diingat bahwa sifat lex specialis dari HHI tidak menangguhkan penerapan 
hukum hak asasi manusia, tetapi hanya menentukan interpretasinya selama 
konflik bersenjata.1103 Alhasil, pelanggaran HHI yang juga melanggar hukum 
hak asasi manusia dapat dilakukan melalui prosedur pengaduan individual 
yang ditetapkan menurut perjanjian hak asasi manusia yang relevan. Sebagai 
contoh, ECHR telah mengadili beberapa kasus hak asasi manusia yang 
menyangkut tidak hanya wilayah pendudukan, tetapi juga operasi tempur, 

1096 Statuta ICJ, Pasal 36(2).
1097 ICJ, Nicaragua case, op. cit. (catatan kaki 26).
1098 ICJ, DRC v. Uganda, op.cit. (catatan kaki 80). 
1099 Piagam PBB, Pasal 96.
1100 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit. (catatan kaki 37).
1101 ICJ, The Wall Opinion, op. cit. (catatan kaki 35).
1102 Statuta ICJ, Pasal 38(1).
1103 Mengenai prinsip lex specialis, lihat Bab 1.III.2.
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termasuk serangan oleh pesawat militer dalam konflik bersenjata non-
internasional.1104 Namun dalam banyak kasus, isu yurisdiksi cenderung 
bermasalah, terutama dalam hal operasi udara ekstrateritorial yang tidak 
melibatkan kendali teritorial.1105 Dengan demikian, berbagai lembaga yudisial 
sifatnya saling melengkapi bukan saling bersaing. Selain itu, Komisi Inter-
Amerika tentang Hak Asasi Manusia (IACHR) tidak ragu-ragu untuk merujuk 
HHI bilamana diperlukan untuk penerapan dan interpretasi Konvensi 
Amerika tentang Hak Asasi Manusia dalam situasi konflik bersenjata.1106 

Meskipun keberlakuan yang terus berlanjut dari hukum hak asasi manusia 
selama konflik bersenjata hampir tidak dapat diperdebatkan sebagai isu 
hukum,1107 tren yang terus berkembang untuk mengkaji perilaku pihak yang 
berperang melalui mekanisme hak asasi manusia tidak sepenuhnya tanpa 
masalah, paling tidak karena kewajiban hak asasi manusia di bawah lingkup 
mekanisme ini hanya mengikat Negara-negara. Sementara konflik bersenjata 
kontemporer bersifat non-internasional, dan menurut definisinya melibatkan 
setidaknya satu pihak non-Negara. Memeriksa konflik bersenjata melalui 
mekanisme hak asasi manusia artinya bahwa hanya perilaku Negara yang 
terlibat yang dapat diadili, sedangkan setiap pelanggaran HHI yang dilakukan 
oleh kelompok bersenjata non-Negara akan terhindar dari pemeriksaan 
tersebut dan harus ditangani melalui forum berbeda. Kurangnya kesetaraan 
ini tentunya tidak mengatasi keengganan tradisional Negara-negara untuk 
menerima bentuk pengawasan yudisial wajib apa pun atas operasi militer 
mereka dalam konflik bersenjata. Harus juga ditekankan bahwa HHI bukan 
sekedar "hukum hak asasi manusia dalam konflik bersenjata," karena HHI 
melindungi tidak hanya manusia, tetapi juga harta benda sipil dan benda 
cagar budaya, lingkungan dan, sampai batas tertentu, kelangsungan atau 
kontinuitas tatanan politik Negara-negara. Dengan demikian, banyak bentuk 
perilaku yang merupakan pelanggaran nyata HHI tidak berada dalam lingkup 
mekanisme hak asasi manusia, dan karena itu tidak dapat diputuskan oleh 
mereka. 

1104 ECHR, Cyprus v. Turkey, Merits, App. No. 25781/9425781/94, 10 Mei 2001; Al-Skeini 
and others v. UK, App. No. 55721/07 55721/07, 7 Juli 2011; ECHR, Isayeva, Yusopova and 
Bazayeva v. Russia, App. No. 57947/00, 57948/00 dan 57949/00, 24 Februari 2005; ECHR, 
Issa et al. v. Turkey, App. No. 31821/96, 16 November 2004.

1105 ECHR, Bankovic and others v. Belgium and 16 other Contracting States, App. No. 
52207/99, 12 Desember 2001.

1106 Lihat, misalnya, IACHR, Caracoles Community, No. 30/82, 8 Maret 1982, paragraf 5 
Pembukaan terkait dengan paragraf 2 dari bagian operatif; IACHR, La Tablada case, op. 
cit. (catatan kaki 36), paragraf 158 dan 195; IACHR, Report on the Massacre of the Jesuits 
in El Salvador, Laporan No. 136/99, Ignacio Ellacuría et al. v. El Salvador, Kasus 10. 488, 
paragraf 237, 22 Desember 1999. 

1107 Mengenai HHI dan hukum hak asasi manusia, lihat Bab 1.III.2.
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Secara keseluruhan, meningkatnya keterlibatan mekanisme yudisial dan 
kuasi-yudisial hak asasi manusia dalam memeriksa dan mengadili pe-
langgaran HAM yang dilakukan oleh Negara-negara yang berperang, terlepas 
dari berbagai kendala dan keterbatasannya, tentu saja sudah memberikan 
kontribusi signifikan untuk memperbaharui minat masyarakat internasional 
pada HHI, dan pada peningkatan implementasi dan penegakan badan hukum 
ini dalam situasi konflik bersenjata kontemporer.

3. Tribunal dan pengadilan pidana internasional
Putusan tribunal dan pengadilan pidana internasional telah memainkan 
peran menentukan dalam membentuk interpretasi kontemporer dan pe-
nerapan HHI. Dari Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg dan 
Tokyo setelah Perang Dunia II hingga Tribunal ad hoc untuk eks-Yugoslavia 
dan Rwanda, penuntutan dan peradilan internasional atas tersangka penjahat 
perang ternyata memerlukan pengembangan jangkauan yang sangat luas dari 
kriteria yang rinci tetapi berorientasi praktis dan realistis untuk menentukan 
margin perilaku yang sah dalam konflik bersenjata.

Pada tahun 1998, perkembangan ini memuncak dengan dibentuknya 
ICC.1108 Mahkamah tersebut saat ini merupakan satu-satunya badan per-
adilan internasional permanen yang mendapat mandat khusus untuk meng-
adili pelanggaran-pelanggaran HHI. Dalam lingkup yurisdiksinya, Mah-
kamah memeriksa tuduhan-tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap 
kemanusiaan, genosida dan, sejak tahun 2017, kejahatan agresi. Mahkamah 
dapat melaksanakan yurisdiksinya dalam tiga situasi: jika tersangka adalah warga 
negara dari Negara Pihak pada Statuta Roma; jika kejahatan yamg dituduhkan 
terjadi di wilayah suatu Negara Pihak (termasuk di kapal atau pesawat terbang 
yang terdaftar); atau jika kasus tersebut dirujuk ke Mahkamah oleh Dewan 
Keamanan PBB.1109 Selain itu, yurisdiksi Mahkamah bersifat subsider terhadap 
yurisdiksi pengadilan nasional, dan dapat dilakukan hanya ketika pengadilan 
nasional tidak bersedia atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab utama 
mereka untuk menyelidiki atau melakukan penuntutan.1110 Dalam rangka 
memastikan primasi atau keutamaan yurisdiksi nasional, banyak Negara pihak 
pada Statuta Roma telah memberlakukan perundang-undangan domestik 
yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan nasional atas kejahatan yang 
tercantum dalam Statuta.

1108 Statuta Roma diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 
2002, setelah 60 Negara menjadi pihak pada statuta tersebut. Pada tanggal 1 November 
2014, 122 Negara sudah menjadi pihak pada Statuta Roma. 

1109 Statuta Roma, Pasal 12 dan 13.
1110 Statuta Roma, Pasal 17 dan 20. 
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Sejumlah tribunal ad hoc dan pengadilan khusus juga telah dibentuk untuk 
memeriksa dugaan kejahatan internasional dalam konteks tertentu. Selain 
Tribunal Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia (1993) dan Rwanda 
(1994), yang didirikan oleh Dewan Keamanan PBB, lembaga-lembaga 
tersebut antara lain Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone (2002) dan Majelis 
Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (2003), yang keduanya ditetapkan melalui 
perjanjian yang ditandatangani antara PBB dan pemerintah yang relevan 
sebagai lembaga "hibrida", yang menuntut kejahatan serius berdasarkan 
hukum internasional dan domestik, yang diduga dilakukan selama konflik 
di Sierra Leone dan rezim Pol Pot di Kamboja. Selain itu, panel atau kamar 
khusus dalam pengadilan nasional yang ada juga telah diciptakan sesuai 
dengan perundang-undangan nasional, seperti Kamar Kejahatan Perang di 
Bosnia dan Herzegovina (2002) dan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius di 
Timor-Leste (2000).

Kendati mandat dan yurisdiksi komprehensif ICC, dampak praktisnya 
masih dibatasi oleh fakta bahwa beberapa kekuatan militer besar, termasuk 
Amerika Serikat, Rusia dan China, belum menjadi Negara pihak pada 
Statuta Roma. Mahkamah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk 
tuduhan bias karena hanya menuntut para pemimpin dari Negara-negara 
Afrika yang kurang berpengaruh, sementara mengabaikan kejahatan 
yang dilakukan oleh perwakilan dari Negara-negara yang lebih kaya dan 
kuat. Selain itu, baik tribunal ad hoc maupun ICC menghadapi tantangan 
berkaitan dengan anggaran, kecepatan kerja dan jarak geografis dari 
konteks yang sedang diperiksa atau diadili. Masalah-masalah ini menyoroti 
keterbatasan penuntutan pidana internasional sebagai mekanisme untuk 
peradilan komprehensif terhadap pelanggaran HHI. Fakta dari permasalahan 
ini adalah bahwa hubungan antara Negara terus didasarkan pada konsep 
kedaulatan nasional dan distribusi kekuasaan politik dan militer yang tidak 
merata. Selain itu, kekerasan, kehancuran dan destabilisasi yang meluas yang 
menyertai sebagian besar konflik bersenjata mempersulit dalam melakukan 
investigasi independen dan yang dapat diandalkan, yang mana hal ini 
diperlukan untuk persidangan pidana. Selanjutnya, dalam hal kapasitas 
kuantitatif, badan peradilan internasional selalu dibatasi untuk mengadili 
sejumlah kecil kasus-kasus besar, sedangkan sebagian besar tuduhan harus 
ditangani oleh pengadilan setempat, atau melalui mekanisme di luar hukum 
yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan rekonsiliasi.
 
Kendati demikian, keberhasilan penuntutan penjahat perang oleh tribunal dan 
pengadilan internasional telah menjadi efek jera yang kuat, dan memperkuat 
penghormatan dan kepatuhan terhadap HHI. 
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Untuk pendalaman (Penegakan yudisial)1111

 Yusuf Aksar, Implementing International Humanitarian Law: From the Ad-Hoc 
Tribunals to a Permanent International Criminal Court, Routledge, London/New 
York, 2004, 314 halaman.

 Cordula Droege, "Elective affinities? Human rights and humanitarian law," IRRC, 
Vol. 90, No. 871, September 2008, hlm. 501-548.

 Vincent Chetail, "The contribution of the International Court of Justice to 
international humanitarian law," IRRC, Vol. 85, No. 850, Juni 2003, hlm. 235-269. 

 "International criminal tribunals," IRRC, Vol. 88, No. 861, Maret 2006. 

How does Law Protect in War? 
 Kasus No. 23, The International Criminal Court
 Kasus No. 62, ICJ, Nuclear Weapons Advisory Opinion
 Kasus No. 165, Sudan, Arrest Warrant for Omar Al-Bashir
 Kasus No. 192, Inter–American Commission on Human Right, Tablada
 Kasus No. 230, UN, Statute of the ICTR
 Kasus No. 236, ICJ, Democratic Republic of the Congo/Uganda, Armed Activities 

on the Territory of the Congo
 Kasus No. 282, ECHR, Isayeva v. Russia

VII. PENEGAKAN NON-YUDISIAL

Seperti yang ditunjukkan di atas, mekanisme yudisial internasional 
menghadapi sejumlah permasalahan. Alhasil, penegakan HHI masih sangat 
tergantung pada mekanisme im plementasi, pengaduan, dan pemantauan 
alternatif dan yang lebih tradisional. Dalam prak tiknya, ketika salah satu 
Negara yang berperang melanggar HHI, Negara yang dirugikan oleh 
pelanggaran kemungkinan pertama-tama menyampaikan protes formal 
dan menyerukan diakhirinya perilaku yang melanggar hukum. Tentu saja, 
Negara yang dirugikan juga dapat menuntut agar Negara lain berhenti atau 
menjauhkan diri dari membantu Negara yang dicurigai telah melakukan 
tindakan yang melanggar hukum. Kedua, Negara yang dituduh dapat 
meminta satu atau beberapa Negara lain untuk menggunakan pengaruh 
mereka kepada Negara yang dituduh, atau menyediakan jasa baik mereka, 
misalnya dengan menyetujui untuk bertindak sebagai Kuasa Pelindungan. 

1111 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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Dengan persetujuan Negara yang dituduh, Negara yang dirugikan juga dapat 
memprakarsai proses penyidikan atau konsiliasi resmi, atau mengaktifkan 
Komisi Kemanusiaan Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional. Dalam 
skenario terburuk, Negara yang dirugikan dapat beralih ke langkah-langkah 
pertolongan diri yang terbatas, terutama dalam bentuk pembalasan perang. 
Terakhir, ICRC dan organisasi kemanusiaan lainnya memiliki hak inisiatif 
kemanusiaan untuk membantu korban konflik bersenjata.

1. Kuasa Pelindungan dan penggantinya
Pada awal setiap konflik bersenjata internasional, Negara yang berperang 
diwajibkan untuk menunjuk Kuasa Pelindungan, dan untuk menerapkan 
Konvensi Jenewa 1949 "melalui kerja sama dan di bawah pengawasan Kuasa 
Pelindungan yang tugasnya adalah mengamankan kepentingan Pihak yang 
terlibat dalam konflik."1112 Lembaga diplomatik dari Kuasa Pelindungan tidak 
eksklusif untuk situasi konflik bersenjata, tetapi telah berkembang selama 
berabad-abad guna memungkinkan suatu Negara, melalui jasa baiknya 
dan dalam berbagai macam situasi, untuk mengamankan kepentingan 
dari suatu Negara lain vis-à-vis Negara ketiga. Dalam konflik bersenjata 
internasional, Kuasa Pelindungan adalah Negara netral atau yang yang tidak 
ikut berperang yang diberi mandat oleh salah satu Negara yang berperang, 
dengan persetujuan dari Negara musuh, untuk melindungi kepentingannya 
dan kepentingan warga negaranya vis-à-vis Negara musuh.1113 Para Pihak juga 
dapat bersepakat untuk mempercayakan tugas Kuasa Pelindungan ke "sebuah 
organisasi yang menawarkan semua jaminan imparsialitas dan efektivitas."1114 
Mengingat bahwa hubungan diplomatik normal antara Negara-negara yang 
bertikai cenderung terputus selama konflik bersenjata, Kuasa Pelindungan 
memiliki tugas mempertahankan saluran komunikasi diplomatik antara pihak 
yang bermusuhan. Kuasa Pelindungan juga berhak memantau kepatuhan 
Negara yang berperang terhadap HHI, dan memberikan pelindungan serta 
bantuan kemanusiaan bagi korban militer dan sipil.1115

Selama Perang Dunia II, Negara netral seperti Swiss dan Swedia memegang 
sejumlah mandat untuk berfungsi sebagai Kuasa Pelindungan bagi Negara 
Sekutu dan Negara yang menjadi bagian dari Poros (Axis). Namun, selama 
Perang Dingin, lanskap politik yang semakin terpolarisasi dan dominasi perang 
proxy non-internasional menghalangi jalan yang sering diambil ke pelayanan 

1112 KJ I-III, Pasal 8-10; KJ IV, Pasal 9-11; PT I, Pasal 5.
1113 PT I, Pasal 2(c).
1114 KJ I-III, Pasal 10; KJ IV, Pasal 11.11.
1115 Lihat, misalnya, hak tawanan perang dan warga sipil untuk melakukan pengajuan 

langsung ke Kuasa Pelindungan (KJ III, Pasal 78(1); KJ IV, Pasal 30).
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Kuasa Pelindungan. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak fungsi yang 
ditugaskan pada Kuasa Pelindungan dalam konflik bersenjata secara bertahap 
diambil alih oleh ICRC, yang bertindak atas dasar hak inisiatif kemanusiaan 
yang sudah diakui. Bahkan fungsi diplomatik khusus Kuasa Pelindungan 
yang tidak dipegang oleh ICRC sudah menjadi kurang penting saat ini, 
mengingat bahwa forum alternatif sudah ada untuk memastikan komunikasi 
memadai antara Negara yang berperang, terutama dalam kerangka kerja 
PBB dan organisasi regional. Oleh karena itu, secara keseluruhan meskipun 
sistem Kuasa Pelindungan terus ada dalam konteks lain, fungsi ini jarang 
dipergunakan dalam situasi konflik bersenjata, dan sepertinya tidak mungkin 
mengalami kebangkitan signifikan di masa mendatang sebagai mekanisme 
implementasi HHI.1116

2. Prosedur konsiliasi
Meskipun secara tegas proses ini bukan mekanisme penegakan, "prosedur 
konsiliasi" bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara pihak 
yang berperang mengenai interpretasi dan penerapan Konvensi Jenewa 1949. 
Prosedur dapat dimulai oleh Kuasa Pelindungan sendiri, "di mana mereka 
menganggap bahwa hal tersebut dapat dianjurkan untuk kepentingan orang-
orang yang dilindungi, terutama dalam kasus perselisihan antara Pihak-
pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal penerapan atau penafsiran 
ketentuan" dari Konvensi.1117 Untuk tujuan ini, suatu Kuasa Pelindungan 
dapat mengusulkan dan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan dari 
pihak yang berperang dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan 
tersebut. Sementara prosedur konsiliasi sudah ada berdasarkan Konvensi 
Jenewa 1929, hak inisiatif dan peran kemanusiaan dari Kuasa Pelindungan 
diperkuat dalam Konvensi Jenewa 1949, terutama dengan referensi secara 
eksplisit demi kepentingan tidak hanya pihak yang berperang, tetapi juga 
orang-orang yang dilindungi. Namun, dalam praktiknya prosedur konsiliasi 
tidak pernah dimanfaatkan dan kini telah digantikan oleh munculnya forum 
alternatif untuk memfasilitasi dialog antara Negara yang berperang, terutama 
dalam kerangka organisasi PBB dan organisasi regional.1118 

1116 Sebagai contoh, pada satu saat, Swiss mendapat enam mandat sebagai Kuasa Pelindungan, 
di mana tidak ada satu pun yang melibatkan situasi konflik bersenjata (Amerika Serikat-
Kuba/Kuba-Amerika Serikat; Federasi Rusia-Georgia/Georgia-Federasi Rusia; Amerika 
Serikat-Republik Islam Iran, Republik Islam Iran-Mesir). Lihat https://www.eda.admin.
ch/eda/en/home/foreign-policy/human-rights/peace/switzerland-s-good-offices/
protective-power-mandates.html Contoh-contoh ini didasarkan pada Konvensi Wina 
tentang Hubungan Diplomatik, 18 April 1961, dan tidak contoh per se Kuasa Pelindungan 
berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

1117 KJ I-III, Pasal 11; KJ IV, Pasal 12.12. 
1118 Lihat ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op. it. 

(catatan kaki 63), Pasal 11.
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3. Prosedur penyidikan
Meskipun otoritas nasional memikul tanggung jawab utama untuk me nye-
lidiki dugaan pelanggaran HHI, mereka sering kali kurang memiliki kemauan 
atau kemampuan untuk melakukan tindakan yang diperlukan, atau temuan 
mereka tidak akan diterima oleh musuh mereka atau masyarakat internasional. 
Oleh karena itu, Konvensi Jenewa 1949 mengusulkan agar, atas permintaan 
dari Negara yang berperang, suatu "prosedur penyidikan" harus digelar untuk 
menyelidiki dugaan pelanggaran HHI.1119 Jika penyidikan menyimpulkan bahwa 
pelanggaran terhadap Konvensi telah terjadi, para pihak wajib mengakhiri 
pelanggaran tersebut dan menghukum para pelaku dengan penundaan semi-
nimal mungkin. Permasalahan utamanya adalah bahwa Konvensi gagal 
me nyediakan bahkan sekedar ikhtisar pokok mekanisme ini, sehingga me-
nyerahkannya kepada pihak-pihak yang berperang untuk menetapkan rin-
cian prosedural segera setelah permusuhan terjadi dan semua cara damai 
untuk menyelesaikan persengketaan mereka ternyata gagal. Karena itu, tidak 
mengherankan bahwa prosedur penyidikan belum pernah dipergunakan 
dalam praktik.1120 Solusi alternatif yang diusulkan dalam Konvensi, yaitu untuk 
menunjuk seorang wasit untuk memutuskan prosedur yang harus diikuti, juga 
membutuhkan adanya konsensus dan karena itu sepertinya tidak mungkin 
berhasil ketika konflik bersenjata tengah berlangsung.
 
4. Komisi Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional
Mengingat bahwa prosedur penyidikan tidak pernah dilaksanakan sejak 
lahirnya di tahun 1929, ketentuan Protokol Tambahan I bertujuan untuk 
membawa gagasan ini selangkah lebih jauh dengan mendirikan Komisi 
Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional secara permanen.1121 Jadi, Negara 
dapat menyatakan setiap saat, dan untuk konflik bersenjata di masa depan, 
bahwa mereka mengakui kompetensi Komisi tersebut untuk menyelidiki 
dugaan pelanggaran HHI ipso facto – yaitu, tanpa perjanjian khusus – dalam 
kaitannya dengan Negara lain yang menerima kewajiban yang sama. Dalam 
membuat pernyataan tersebut, Negara mengakui kompetensi Komisi untuk: 
(i) menyelidiki fakta-fakta yang diduga merupakan pelanggaran berat atau 
pelanggaran serius lainnya terhadap Konvensi atau Protokol Tambahan I; 
(ii) melalui jasa baik-nya, memfasilitasi pemulihan sikap penghormatan 
pada HHI. Akan tetapi, dengan tidak adanya pernyataan sebelumnya ini, 
Komisi dapat melakukan penyelidikan hanya atas permintaan dari salah satu 

1119 KJ I, Pasal 52; KJ II, Pasal 53; KJ III, Pasal 132; KJ IV, Pasal 149.
1120 Lihat ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, edisi kedua, 2016, op. cit. 

(catatan kaki 63), Pasal 52.
1121 PT I, Pasal 90.
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pihak yang berperang dan dengan persetujuan dari pihak lain. Meskipun 
mandat Komisi terbatas pada konflik bersenjata internasional, Komisi telah 
menyatakan secara sepihak bahwa, jika diminta untuk melakukannya oleh 
semua pihak yang berkonflik yang terlibat, Komisi siap untuk memikul 
kewajiban yang sama dalam konflik bersenjata non-internasional.1122 Kom-
petensi Komisi terbatas pada pencarian fakta; Komisi tidak boleh membuat 
kesimpulan yang berkaitan dengan keabsahan internasional dari fakta yang 
terbentuk, atau mengumumkan secara terbuka temuannya tanpa persetujuan 
dari semua pihak yang berperang yang bersangkutan. Tentu saja, setelah 
fakta-fakta kasus tersebut ditetapkan, menentukan konsekuensi hukum 
yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut sering kali relatif mudah. Hal 
ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa sampai saat ini, tidak ada 
pihak yang berperang yang pernah setuju untuk mengandalkan pelayanan 
Komisi ini. Meskipun keengganan mereka untuk menggunakan Komisi ter-
sebut, Negara-negara dalam berbagai kesempatan menekankan potensinya 
untuk meningkatkan penghormatan pada HHI dalam konflik bersenjata 
yang sedang berlangsung. Yang terpenting, sejumlah besar Negara yang 
ber partisipasi dalam pertemuan informal yang diselenggarakan oleh ICRC 
dan Swiss, dari 2012 hingga 2014, telah menegaskan minat mereka dalam 
mengkaji bagaimana Komisi tersebut dapat dimasukkan dalam suatu sistem 
kepatuhan HHI di masa mendatang. 

Untuk pendalaman (Penegakan non-yudisial)1123

 Departemen Luar Negeri Federal Swiss, Third Meeting of States on Strengthening 
Compliance with International Humanitarian Law, Jenewa, 30 Juni-1 Juli 2014, 
Chairs' Conclusions, hlm. 5. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/doc/assets/
files/2014/chairs-conclusions-third-meeting-of-states-06-2014.pdf 

How does Law Protect in War?
 Dokumen No. 33, The International Humanitarian Fact-Finding Commission
 Dokumen No. 86, Switzerland Acting as Protecting Power in World War II
 Kasus No. 95, United States Military Tribunal at Nuremberg, The Ministries Case

1122 Lihat Laporan Komisi Pencari Fakta Internasional 1991-1996, hlm. 2 dan Laporan 
tentang Kerja IHFFC terkait Acara HUT ke-20, Bern, 2011, hlm. 15, 17, 19 dan 
28. Tersedia pada: https://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=public_
reports&listfilter=off 

1123 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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5. Pembalasan perang
Sepanjang sejarah hukum internasional, pembalasan telah menjadi salah satu 
alat yang paling efektif bagi Negara untuk memastikan bahwa Negara lain 
menghormati kewajiban internasional mereka. Pembalasan adalah langkah 
pertolongan diri yang bersifat memaksa, di mana suatu Negara bermaksud 
memaksa Negara lain untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional 
melalui tindakan yang, dalam keadaan lain, dapat bertentangan dengan 
hukum internasional. Dalam HHI, pembalasan diperbolehkan hanya dalam 
keadaan luar biasa dan berdasarkan persyaratan yang ketat. Singularitas 
dari HHI ini berakar pada kenyataan bahwa penerima manfaat utama HHI 
bukan Negara yang berperang itu sendiri, tetapi korban potensial dari konflik 
bersenjata apa pun antara Negara-negara ini.

Dengan demikian, HHI perjanjian melarang pembalasan perang tidak hanya 
terhadap warga sipil,1124 selama perilaku permusuhan tetapi juga terhadap 
orang-orang yang berada di bawah kekuasaan pihak yang terlibat dalam 
konflik, termasuk korban luka, sakit, kapalnya karam, petugas medis dan 
rohaniwan, kombatan yang tertangkap, warga sipil yang berada di wilayah 
pendudukan dan kategori warga sipil lain yang berada di bawah kekuasaan 
pihak yang berperang.1125 Selain itu, perjanjian HHI melarang pembalasan 
terhadap harta benda warga sipil yang berada di bawah kekuasaan musuh, 
objek medis, benda cagar budaya, objek-objek yang sangat diperlukan 
untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, lingkungan alam, dan terutama 
bangunan serta instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya, dan juga 
objek-objek sipil pada umumnya.1126

Meskipun hukum perjanjian saat ini tidak secara eksplisit melarang pembalasan 
perang sebagai sarana menegakkan kepatuhan pada larangan dan pembatasan 
penggunaan senjata tertentu, praktik Negara belakangan ini mencerminkan 
kecenderungan untuk melarang pembalasan perang sama sekali.1127

Meskipun tidak dilarang oleh HHI, pembalasan perang tunduk pada 
persyaratan ketat berikut berdasarkan hukum internasional umum:1128

1124 PT I, Pasal 51(6); Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(2); 
Amandemen Protokol II pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(7).

1125 KJ I, Pasal 46; KJ II, Pasal 47; KJ III, Pasal 13(3); KJ IV, Pasal 33(1); HHI Kebiasaan, 
Aturan 146.

1126 KJ I, Pasal 46; KJ II, Pasal 47; KJ IV, Pasal 33; PT I, Pasal 52-56; Konvensi Den Haag 
tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 4(4). Lihat juga HHI Kebiasaan, Aturan 147.

1127 HHI Kebiasaan, komentar tentang Aturan 145.
1128 HHI Kebiasaan, Aturan 145.
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  Tujuan: Pembalasan dapat dilakukan hanya dalam merespon 
pelanggaran serius terhadap HHI, dan hanya untuk mendorong 
musuh untuk mematuhi hukum. Hal ini mengesampingkan 
diperbolehkannya pembalasan "antisipatif ", "kontra-pembalasan," 
pembalasan dalam merespon pelanggaran jenis hukum lain, dan 
pembalasan untuk tujuan balas dendam atau hukuman.1129

  Langkah pilihan terakhir (keharusan): Sebelum beralih ke 
pembalasan perang, protes, negosiasi atau langkah lainnya yang sah 
harus digunakan untuk mencoba mendorong musuh agar berhenti 
melanggar HHI. Pembalasan berfungsi hanya sebagai langkah 
terakhir, setelah peringatan tidak diindahkan.

  Proporsionalitas: Pembalasan harus proporsional dengan pe lang-
garan HHI semula yang direspon.

  Keputusan di tingkat pemerintah (otoritas) tertinggi: Keputusan 
untuk memilih melakukan pembalasan harus diambil pada tingkat 
tertinggi dari pemerintah atau, bisa dikatakan, kepemimpinan 
militer. Dalam hal apa pun, keputusan untuk melakukan pem-
balasan perang tidak boleh diambil oleh kombatan individual.

  Penghentian: Pembalasan perang harus dihentikan segera setelah 
musuh menghentikan pelanggaran terhadap HHI.1130

1129 Draf Pasal, op. cit. (catatan kaki 1037), Pasal 49.
1130 Draft Articles, op. cit. (catatan kaki 1037), Pasal 53.

San José del Gua, Kolombia, 2010. Anggota batalion infanteri hutan di bawah komando Jenderal José 
Joaquin Ricaurte menghadiri sesi diseminasi HHI.
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Berbagai larangan dan persyaratan ketat yang dikenakan pada pembalasan 
perang secara signifikan telah membatasi penggunaan instrumen ini dalam 
konflik bersenjata kontemporer. Bagi Negara tertentu, rezim restriktif Protokol 
Tambahan I merupakan alasan untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut, 
sementara Negara lain melakukan reservasi untuk ketentuan yang relevan. 
Secara umum, mengingat bahwa pembalasan perang menghadirkan risiko 
besar terjadinya penyalahgunaan dan kontra-pembalasan, yang semuanya 
dapat memperburuk konflik, ada kecenderungan terus-menerus menuju ke 
pelarangan umum terhadap pembalasan sebagai sarana untuk menegakkan 
kepatuhan terhadap HHI.

6. Peran organisasi kemanusiaan dan organisasi non-pemerintah
HHI memberikan kepada organisasi kemanusiaan, seperti ICRC dan Per-
himpunan Nasional, suatu hak untuk menawarkan pelayanan mereka 
demi kepentingan korban konflik bersenjata.1131 Dalam praktiknya, hak ini 
diterjemahkan ke dalam berbagai pelayanan dan kegiatan kemanusiaan 
untuk memberikan bantuan, dukungan dan pelindungan kepada orang-
orang yang terkena dampak situasi tersebut, yang menjadi hak mereka 
berdasarkan HHI.1132 Hak untuk menawarkan pelayanan juga dapat 
dilakukan oleh organisasi kemanusiaan atau organisasi non-pemerintah 
yang imparsial yang mampu merespon kebutuhan kemanusiaan yang timbul 
dalam situasi konflik bersenjata, seperti Médecins Sans Frontières, sebuah 
organisasi non-pemerintah terkenal yang mengkhususkan diri memberikan 
bantuan medis dan kemanusiaan. Namun, hak inisiatif ICRC terus meluas, 
yang memungkinkannya "untuk mengajukan usulan yang dianggapnya demi 
kepentingan korban konflik."1133 Berdasarkan hak tersebut, ICRC telah diberi 
status pengamat di PBB, di mana ICRC dapat menyampaikan posisinya 
mengenai berbagai isu kemanusiaan dan mengambil bagian dalam berbagai 
proses ahli untuk mengatasinya.1134 Organisasi-organisasi lain juga aktif di 
bidang penegakan non-yudisial, tetapi mengadopsi pendekatan berbeda. 
Sebagai contoh, Amnesty International, Human Rights Watch dan Human 
Rights First fokus memastikan penghormatan terhadap HHI dan hukum hak 
asasi manusia dengan mengecam (denounce) pelanggaran-pelanggarannya. 
Laporan yang dibuat oleh organisasi hak asasi manusia seperti ini juga semakin 

1131 KJ I-III, Pasal 9; KJ IV, Pasal 10; PT I, Pasal 81; KJ I-IV, Pasal 3(2); PT II, Pasal 18(1).
1132 Lihat Bab 8.II.
1133 "The ICRC is granted observer status at the United Nations,” IRRC, No. 279, Desember 

1990.
1134 Sebagai contoh, Guiding Principles on Internal Displacement (Prinsip-prinsip Panduan 

untuk Pengungsian dalam Negeri). Untuk informasi lebih lanjut tentang hak umum 
inisiatif kemanusiaan, lihat Bab 8.II.6.
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banyak menjawab berbagai pertanyaan tentang HHI dan, melalui dampaknya 
terhadap opini publik, dapat secara signifikan mempengaruhi implementasi 
dan penegakan melalui cara yang bersifat melengkapi pendekatan yang 
bersifat sangat konfidensial dari ICRC.

" Mengenai peran khusus ICRC berkenaan dengan HHI, lihat Bab 8.

VIII. ISU-ISU KHUSUS YANG MUNCUL DALAM KONFLIK 
BERSENJATA NON-INTERNASIONAL 

1. Kewajiban untuk menghormati dan memastikan penghormatan 
terhadap HHI

Kewajiban Negara untuk memastikan penghormatan pada Konvensi dalam 
segala situasi juga berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional dan 
mewajibkan tidak hanya Negara-negara yang terlibat dalam konflik ter-
sebut, termasuk "Negara teritorial", yang di wilayahnya konflik sedang ber-
langsung, tetapi juga Negara ketiga. Oleh karena itu, permohonan atau 
upaya damai lainnya yang dilakukan oleh Negara yang tidak ikut berperang 
untuk memastikan penghormatan terhadap HHI dalam konflik bersenjata 
non-internasional mungkin tidak lagi dianggap sebagai campur tangan 
yang dilarang dalam urusan internal negara teritorial ini. Prinsip yang sama 
juga melarang Negara ketiga mendukung pihak yang terlibat dalam konflik 
bersenjata non-internasional untuk melakukan pelanggaran HHI. Selain itu, 
HHI yang mengatur konflik bersenjata non-internasional mengikat tidak 
hanya Negara yang berperang, tetapi "setiap Pihak yang terlibat konflik," yang 
artinya bahwa kelompok bersenjata non-Negara juga harus menghormati 
HHI dan mencegah pelanggaran oleh anggota mereka.1135

2. Status dan kapasitas hukum kelompok bersenjata non-Negara
Fakta bahwa perjanjian HHI menciptakan kewajiban langsung pada pihak 
non-Negara yang terlibat dalam konflik tidak mempengaruhi status hukum 
mereka menurut hukum internasional.1136 Pada dasarnya, hal ini berarti 
bahwa Negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian siap untuk 
memberlakukan kewajiban kemanusiaan pada aktor-aktor non-Negara dan 
untuk menghormati kewajiban-kewajiban tersebut dalam konflik bersenjata 
dengan kelompok-kelompok tersebut. Akan tetapi, Negara-negara tersebut 
tidak memberikan kepada kelompok bersenjata suatu legitimasi atau status 

1135 KJ I-IV, Pasal 3 ketentuan yang sama.
1136 KJ I-IV, Pasal 3(4) ketentuan yang sama.
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hukum internasional yang, misalnya, menjadi implikasi dari "pengakuan 
beligerensi" tradisional. Ada beberapa kontroversi mengenai personalitas 
hukum kelompok bersenjata non-Negara dan dasar hukum yang tepat 
mengenai kewajiban langsung mereka berdasarkan hukum internasional. 
Penjelasan yang paling banyak diterima adalah bahwa Negara, sejalan dengan 
hak dan kewajiban mereka untuk memastikan penghormatan terhadap HHI 
dalam lingkup pengaruh kedaulatan mereka, dapat memberlakukan larangan 
dan kewajiban yang diperlukan untuk tujuan ini kepada semua warga negara 
atau aktor non-Negara yang berada dalam yurisdiksinya. Akan tetapi, di luar 
wilayah mereka sendiri, Negara dapat memberlakukan kewajiban hanya pada 
personel militer atau perwakilan sipil mereka sendiri, sedangkan hak untuk 
mengatur perilaku kelompok bersenjata non-Negara jatuh ke Negara teritorial. 
Dengan demikian, penerapan ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur 
hak dan kewajiban kelompok bersenjata non-Negara pada umumnya terbatas 
pada wilayah Negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian.1137 Diakui, 
pendekatan ini tidak menyelesaikan semua permasalahan yang timbul se-
hubungan dengan hak dan kewajiban kelompok bersenjata non-Negara 
ber dasarkan HHI. Misalnya, apabila kelompok bersenjata terorganisir di-
wajibkan menghormati HHI, apa konsekuensi hukum dari pelanggaran 
yang dilakukan oleh mereka dari segi tanggung jawab hukum dan kewajiban 
mereka untuk memberikan reparasi? Bagaimana kelompok tersebut dapat 
mengkriminalisasi, menuntut dan menghukum pelanggaran HHI sesuai 
dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil, jika mereka tidak memiliki hak 
untuk membuat perundang-undangan, serta tidak memiliki kapasitas untuk 
melakukan proses pengadilan dan mengoperasikan fasilitas penahanan yang 
memenuhi persyaratan HHI?

3. Kurangnya mekanisme implementasi formal
Karena keengganan Negara untuk memberikan kelompok bersenjata non-Negara 
suatu legitimasi apa pun, baik Pasal 3 ketentuan yang sama maupun Protokol 
Tambahan II sama-sama tidak menetapkan Kuasa Pelindungan, prosedur 
penyidikan, komisi pencari fakta atau mekanisme implementasi internasional 
lainnya. Bahkan, HHI Kebiasaan secara umum melarang pihak yang terlibat 
dalam konflik bersenjata non-internasional untuk memilih menggunakan 
pembalasan perang, maupun untuk mengarahkan setiap tindakan kontra 
(countermeasures) lainnya terhadap orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil 
bagian secara langsung dalam permusuhan.1138 Hanya kewajiban umum untuk 

1137 Lihat rujukan teritorial pada KJ I-IV, Pasal 3 ketentuan yang sama, dan PT II, Pasal 1(1). 
1138 HHI Kebiasaan, Aturan 148.
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menyebarkan HHI yang mungkin berasal langsung dari HHI perjanjian.1139 
Pada kenyataannya, penegakan HHI dalam konflik bersenjata non-internasional 
masih sangat tergantung pada mekanisme penegakan hukum domestik dan 
pengawasan internasional berdasarkan hak inisiatif kemanusiaan, sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 3 ketentuan yang sama.

4. Tanggung jawab pidana individual
HHI yang mengatur konflik bersenjata non-internasional menetapkan bahwa, 
setelah berakhirnya permusuhan, amnesti seluas-luasnya harus diberikan 
kepada orang-orang yang telah terlibat dalam konflik atau mereka yang 
dicabut kebebasannya karena alasan yang terkait dengan konflik, meskipun 
ada pengecualian untuk orang-orang yang dicurigai, dituduh atau dihukum 
karena melakukan kejahatan perang.1140 Konsep kejahatan perang yang berlaku 
pada konflik bersenjata non-internasional termasuk pelanggaran serius Pasal 
3 ketentuan yang sama, Protokol Tambahan II dan HHI Kebiasaan.1141 Prinsip 
tanggung jawab pidana individual untuk pelanggaran serius HHI pertama 
kali diperluas ke konflik bersenjata non-internasional dalam yurisprudensi 
ICTY.1142 Sejak saat itu, prinsip tersebut telah dimasukkan dalam ketentuan 
kejahatan perang yang terkandung dalam Statuta Roma1143 dan saat ini diakui 
sebagai bagian dari HHI kebiasaan.1144 

5. Perjanjian khusus dan deklarasi unilateral
Sejauh menyangkut konsekuensi kemanusiaan, tidak ada perbedaan men-
dasar antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Dalam 
kedua jenis konflik bersenjata tersebut, perilaku permusuhan menyebabkan 
kematian dan luka di kalangan personel militer dan warga sipil, serta 
kehancuran peralatan militer dan harta benda dan infrastruktur sipil. Sebagai 
akibat dari permusuhan, seluruh penduduk mungkin harus mengalami 
pemindahan, kelaparan, penganiayaan atau penyakit. Keluarga mungkin 
terkoyak dan tercerai berai, kerabat dan teman-teman mungkin hilang dan 
sebagian orang mungkin ditahan atau diinternir. Dalam upaya meringankan 
penderitaan orang yang terkena dampak konflik bersenjata, HHI membahas 
masalah ini dengan cara yang sama, baik untuk konflik bersenjata internasional 
maupun non-internasional. 

1139 PT II, Pasal 19.
1140 PT II, Pasal 6(5); HHI Kebiasaan, Aturan 159.
1141 Lihat Statuta Roma, Pasal 8(2)(c) dan (e), dan HHI Kebiasaan (agak divergen), Aturan 156.
1142 ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, op. cit. (catatan kaki 69), paragraf 129.
1143 Statuta Roma, Pasal 8(2)(c)-(f).
1144 HHI Kebiasaan, Aturan 152-158.
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Jadi, Pasal 3(3) ketentuan yang sama mendorong pihak-pihak yang terlibat 
dalam konflik bersenjata non-internasional "untuk memberlakukan, melalui 
perjanjian khusus, semua atau sebagian ketentuan lain" dari Konvensi. Selain 
memperkuat dan memperjelas rezim hukum yang mengatur konflik bersenjata 
non-internasional, dan mengingat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak 
mempengaruhi status hukum pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, 
perjanjian-perjanjian khusus juga dapat menjadi cara pragmatis untuk mengatasi 
kesulitan yang berkaitan dengan isu-isu seperti penerapan perjanjian tertentu 
atau klasifikasi hukum atas suatu konflik. Suatu perjanjian khusus dapat 
memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI yang mengatur konflik 
bersenjata internasional. Perjanjian tersebut dapat membentuk kewajiban hukum 
baru jika melampaui hukum yang sudah berlaku pada konteks tersebut, atau 
mungkin bersifat pernyataan semata, jika terbatas pada menetapkan kembali 
ketentuan perjanjian atau hukum kebiasaan yang sudah mengikat para pihak. 
Dalam praktiknya, perjanjian khusus seperti itu sering diusulkan, dipersiapkan 
dan difasilitasi oleh ICRC, dan terbatas pada ketentuan tertentu dari HHI, seperti 
ketentuan yang mengatur penetapan zona keselamatan atau pembebasan simultan 
tawanan yang terluka. Namun, rujukan yang lebih luas pada HHI yang mengatur 
konflik bersenjata internasional juga telah dibuat, seperti selama konflik di eks-
Yugoslavia. 

Negara sering kali enggan mengikatkan diri dalam perjanjian khusus dengan 
kelompok bersenjata terorganisir, untuk menghindari mendukung upaya 
kelompok-kelompok semacam itu dalam memperoleh legitimasi politik. Da-
lam kasus semacam itu, kelompok bersenjata terorganisir juga dapat me lakukan 
pernyataan unilateral, mengungkapkan niat mereka untuk meng hormati 
dan (idealnya) memastikan penghormatan pada semua, atau sebagian, HHI. 
Meskipun pernyataan tersebut mungkin sering ber motif politik, pernyataan 
tersebut bisa menjadi alat yang ampuh untuk meng hubungi kelompok 
bersenjata terorganisir, meningkatkan akuntabilitas inter nal mereka dan, pada 
akhirnya, mengamankan kepatuhan mereka terhadap HHI.

Untuk pendalaman (Isu-isu khusus yang muncul dalam konflik bersenjata 
non-internasional)1145

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 12: The Law of Non-International 
Armed Conflicts dan Chapter 13: Implementation mechanisms, State 
responsibility, Criminal repression, hlm. 327-444.

1145 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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 "Understanding armed groups and the applicable law," IRRC, Vol. 93, No. 882, 
Juni 2011.

 "Engaging armed groups," IRRC, Vol. 93, No. 883, September 2011.
 Ezequiel Heffes dan Marco D. Kotik, "Special agreements concluded by armed 

opposition groups: Where is the law?," European Journal of International 
Law: Talk!, 27 Februari 2014. Tersedia pada: http://www.ejiltalk.org/author/
heffeskotlik/ 

How Does Law Protect in War?
 Kasus No. 61, UN, Secretary-General's Reports on the Protection of Civilians in 

Armed Conflicts (Bagian A., paragraf 19–21; Bagian B, paragraf 38–47)
 Kasus No. 202, Geneva Call, Puntland State of Somalia adhering to a total ban on 

anti-personnel mines
 Kasus No. 204, Former Yugoslavia, Special Agreements Between the Parties to the 

Conflicts
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Komite Lima yang mendirikan Palang Merah pada tahun 1863: Louis Appia, Guillaume-Henri 
Dufour, Henry Dunant, Théodore Maunoir, Gustave Moynier.
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Struktur
I. Tujuan dan status ICRC
II. Dasar hukum aksi ICRC
III. ICRC sebagai "penjaga HHI"

Rangkuman

"	ICRC adalah organisasi yang imparsial, netral dan independen, 
dengan statusnya sendiri. Misinya yang semata-mata bersifat ke-
manusiaan adalah melindungi dan membantu para korban kon-
flik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.

"	ICRC juga berupaya mencegah penderitaan dengan mempromo-
sikan dan memperkuat HHI serta prinsip-prinsip kemanusiaan 
universal.

"	ICRC mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan interna-
sional Gerakan dalam situasi konflik bersenjata.

"	Dasar hukum kegiatan ICRC dapat ditemukan dalam HHI per-
janjian dan Statuta Gerakan.

"	Dalam melaksanakan mandatnya, ICRC: (1) bertujuan untuk 
mencegah pelanggaran HHI dengan mempertahankan kehadi-
ran operasional, terlibat dalam dialog dan penyebarluasan pen-
getahuan tentang HHI; (2) mengambil semua langkah yang ada 
untuk mengakhiri pelanggaran HHI yang tengah berlangsung 
dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran tersebut; dan (3) 
melakukan proses terus menerus untuk menegaskan kembali dan 
memperkuat HHI.

Untuk pendalaman1146

  Panorama: This isn't a story about hate. It's a story about love, film, ICRC, 2017. 
Tersedia pada: https://www.youtube.com/watch?v=7nyZdzGA1Q0 

 Marco Sassòli, Antoine Bouvier dan Anne Quintin, How Does Law Protect in 
War?, ICRC, Jenewa, 2011, Vol. I, Chapter 15: The International Committee of 
the Red Cross, hlm. 465-494. 

 "ICRC: 150 Years of Humanitarian Action," IRRC, Vol. 94, No. 888, Musim Dingin 
2012.

 "Who We Are," situs web, ICRC. 

1146  Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 



PERAN KHUSUS ICRC 337

Jika ada satu lembaga yang menonjol terkait promosi dan implementasi HHI 
di seluruh dunia, itu adalah ICRC. Diinspirasi oleh kisah Henry Dunant 
tentang pertempuran Solferino, ICRC secara resmi berdiri pada tahun 1863 
sebagai asosiasi swasta warga negara Swiss dan sejak saat itu telah memainkan 
peran penting dalam pengembangan dan implementasi HHI.

I. TUJUAN DAN STATUS ICRC 

1. Organisasi kemanusiaan yang imparsial, 
 netral, dan independen 
Sejak awal berdirinya, ICRC memiliki dua tujuan: memberikan bantuan kepada 
korban konflik bersenjata, sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan 
independen, serta mempromosikan upaya untuk menegaskan kembali dan 
mengembangkan hukum dan kebiasaan perang, dengan mak sud memperkuat 
pelindungan bagi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi secara 
langsung dalam permusuhan. ICRC awalnya ber fokus untuk melindungi petugas 
medis dan kombatan yang terluka, sakit atau kapalnya karam dalam konflik 
bersenjata internasional; namun, ketika alat dan metode peperangan berkembang, 
organisasi tersebut secara bertahap memperluas aktivitasnya ke kategori lain dari 
orang-orang, seperti tawanan perang, penduduk sipil dan, setelah Perang Dunia 
II, korban konflik bersenjata non-internasional.

Kini, ICRC menjelaskan misinya sebagai berikut: 

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi yang 
imparsial, netral, dan independen, yang misinya semata-mata bersifat 
kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para 
korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya, serta memberi 
mereka bantuan. ICRC juga berusaha mencegah penderitaan dengan 
mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-
prinsip kemanusiaan universal. Didirikan pada tahun 1863, ICRC 
merupakan cikal bakal dari Konvensi Jenewa dan Gerakan Palang 
Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC mengatur dan 
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan internasional yang dilakukan 
oleh Gerakan dalam konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.1147

" Untuk informasi lebih lanjut tentang cikal bakal ICRC, lihat bagian awal 
Bab 4.

1147  Pernyataan misi ICRC. Tersedia pada: https://www.icrc.org/en/who-we-are/mandate 
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 2. Status sui generis
Berdasarkan Statuta Gerakan, ICRC memiliki "statusnya sendiri" (sui generis).1148 
Sebagai asosiasi swasta di bawah hukum Swiss, ICRC bukanlah organisasi 
antar-pemerintah. Akan tetapi, berbeda dengan organisasi non-pemerintah, 
personalitas hukum internasional ICRC yang diakui memungkinkannya 
menanda tangani perjanjian kantor pusat (headquarters agreement) dengan 
Negara-negara guna memberikan pelindungan diplomatik kepada personel, 
kompleks dan korespondensinya. Meskipun kantor pusat dan karyawan ICRC 
di Jenewa tetap tunduk pada hukum Swiss, perjanjian kantor pusat dengan Swiss 
secara patut mempertimbangkan mandat internasional dari organisasi tersebut. 
Sifat sui generis ICRC diilustrasikan lebih jauh oleh fakta bahwa pada tahun 1990, 
ICRC diberi status pengamat (observer) oleh Majelis Umum PBB.1149 

3. Komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
Internasional

ICRC juga merupakan badan pendiri dan komponen penting Gerakan, yang 
terdiri dari semua Perhimpunan Nasional, Federasi Internasional dan ICRC.  
Gerakan adalah jaringan kemanusiaan yang menangani isu-isu kebijakan 
Palang Merah internasional sembari juga mengakui independensi masing-
masing komponen. Gerakan ini bersifat unik karena merupakan jaringan 
kemanusiaan yang benar-benar universal, bekerja sesuai dengan serangkaian 
tujuh Prinsip Dasar:1150

(1)  Kemanusiaan: Gerakan, yang lahir dari keinginan untuk mem-
berikan bantuan kepada mereka yang terluka di medan perang 
tanpa diskriminasi, berusaha dalam kapasitas internasional dan 
nasionalnya untuk mencegah dan meringankan penderitaan ma-
nusia di mana pun penderitaan itu ada. Tujuannya adalah untuk 
melindungi kehidupan dan kesehatan, serta memastikan peng-
hormatan terhadap manusia. Gerakan mempromosikan saling 
pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi di 
antara semua bangsa.

1148  Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang diadopsi 
oleh Konferensi Internasional Palang Merah ke-25 di Jenewa bulan Oktober 1986 dan 
diamandemen oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-26 
di Jenewa bulan Desember 1995 dan oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan 
Bulan Sabit Merah ke-29 di Jenewa bulan Juni 2006 (Statuta Gerakan), Pasal5(1).1150 
UN General Assembly Resolution 45/6, 16 October 1990.1151 Preamble, Statutes of the 
Movement. 5(1).

1149  Resolusi Majelis Umum PBB 45/6, 16 Oktober 1990.
1150  Pembukaan, Statuta Gerakan.
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(2)  Imparsialitas: Gerakan tidak melakukan diskriminasi dari segi 
kewarganegaraan, ras, kepercayaan agama, kelas atau opini politik. 
Gerakan berupaya untuk meringankan penderitaan individu, 
dipandu semata-mata oleh kebutuhan mereka, dan memberikan 
prioritas kepada kasus luka/sakit yang paling mendesak.

(3)  Netralitas: Agar terus mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, 
Gerakan tidak boleh berpihak dalam permusuhan atau terlibat 
dalam suatu kontroversi apa pun yang bersifat politik, ras, agama, 
atau ideologi. 

(4)  Independensi: Gerakan bersifat independen/mandiri. Per him-
punan Nasional, kendati menjadi pendukung (auxiliary) peme-
rintah mereka dalam layanan kemanusiaan dan tunduk pada 
hukum di Negara masing-masing, harus selalu menjaga otonomi 
mereka sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan 
prinsip-prinsip Gerakan.

(5)  Kesukarelaan: Gerakan adalah gerakan bantuan sukarela yang 
tidak didorong dengan cara apa pun oleh keinginan untuk mencari 
keuntungan.

(6)  Kesatuan: Hanya boleh ada satu (Perhimpunan) Palang Merah atau 
Bulan Sabit Merah dalam satu Negara. Perhimpunan tersebut harus 

Seorang utusan ICRC di Penjara Pusat di Gaza, di wilayah pendudukan Palestina, 2010.
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terbuka untuk semua. Perhimpunan harus melaksanakan kerja 
kemanusiaan di seluruh wilayahnya. 

(7)  Universalitas: Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
Internasional, di mana semua Perhimpunan memiliki status yang 
setara dan berbagi tanggung jawab dan tugas yang sama dalam 
membantu satu sama lain, ada di seluruh dunia.

Cita-cita menyeluruh Gerakan terungkap dalam motonya Inter arma caritas 
(dalam perang, ada perbuatan amal) dan Per humanitatem ad pacem (Dengan 
kemanusiaan menuju perdamaian). 

Untuk pendalaman (Tujuan dan status ICRC)1151

  François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection 
of War Victims, ICRC, Jenewa, 2003, 1161 halaman. 

  David P. Forsythe, The Humanitarians: The International Committee of the Red 
Cross, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, 256 halaman.

  Daniel Palmieri, "An institution standing the test of time? A review of 150 years 
of the history of the International Committee of the Red Cross," IRRC, Vol. 94, 
No. 888, Musim Dingin 2012, hlm. 1273-1298.

  Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary, ICRC, 
Jenewa, 1979. Tersedia pada: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/
misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm 

How Does Law Protect in War?
  Kasus No. 27, Agreement between the ICRC and Switzerland 

II. DASAR HUKUM AKSI ICRC

Dasar hukum aksi ICRC dapat ditemukan dalam HHI perjanjian, praktik 
Negara dan Statuta Gerakan, yang semuanya merupakan sumber hukum 
yang mengikat. Berdasarkan ketentuan HHI perjanjian, Negara-negara 
yang berperang harus memberikan ICRC "semua fasilitas yang ada dalam 
kekuasaan mereka sehingga memungkinkan ICRC melaksanakan fungsi 
kemanusiaan yang diembankan kepadanya oleh Konvensi dan Protokol ini,"1152 

1151  Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
1152  PT I, Pasal 81(1).
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termasuk: (1) bertindak sebagai pengganti untuk, atau bersifat melengkapi 
aksi Kuasa Pelindungan, (2) mengunjungi tawanan perang dan orang-orang 
yang dilindungi lainnya, (3) menjalankan Badan Penelusuran Pusat (Central 
Tracing Agency), (4) menyediakan bantuan kemanusiaan, (5) memenuhi 
mandat khusus ICRC sehubungan dengan HHI, dan (6) menjalankan hak 
umum inisiatif kemanusiaan.

1. Bertindak sebagai pengganti untuk atau bersifat melengkapi 
aksi Kuasa Pelindungan

Dalam kasus di mana pihak-pihak yang berperang gagal menunjuk suatu 
Kuasa Pelindungan, ICRC dapat berfungsi sebagai pengganti Kuasa Pe-
lindungan, dan menjalankan fungsi kemanusiaan yang ditugaskan kepada 
Kuasa Pelindungan oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I.1153 

1153 KJ I-III, Pasal 10; KJ IV, Pasal 11; PT I, Pasal 5(4).

Seorang pasien anak-anak di pusat ortopedi ICRC di Kabul, 
Afghanistan, 2006.
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Dalam perjanjian-perjanjian ini, fungsi yang paling penting pada umumnya 
ditugaskan secara simultan kepada Kuasa Pelindungan dan ICRC. Misalnya, 
Kuasa Pelindungan dan ICRC mempunyai hak untuk menawarkan jasa baik 
mereka sehubungan dengan pembentukan dan pengakuan zona dan kawasan 
rumah sakit1154 dan, yang terpenting, untuk mengunjungi tawanan perang dan 
orang-orang yang dilindungi lainnya.1155 Berbeda dengan Kuasa Pelindungan, 
ICRC boleh membantu tidak hanya warga negara dari suatu Negara tertentu, 
tetapi juga semua orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949, terlepas 
dari kewarganegaraan atau kesetiaan mereka.
 
2. Akses kepada tawanan perang dan orang-orang yang 

dilindungi lainnya
ICRC harus diperbolehkan mengunjungi semua tempat dan area di mana 
tawanan perang ditahan.1156 Berkenaan dengan warga sipil yang dilindungi 
berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa Keempat, utusan 
ICRC harus diperbolehkan tidak hanya untuk mengakses tempat-tempat 
penahanan dan interniran, tetapi juga tempat di mana orang-orang yang 
dilindungi berada di seluruh wilayah nasional suatu Negara, dan di wilayah-
wilayah di bawah pendudukan perang.1157 Tujuan dari kunjungan ini adalah 
untuk mengevaluasi secara objektif kebutuhan kemanusiaan dari orang-orang 
yang dikunjungi, memantau kepatuhan terhadap HHI sehubungan dengan 
perlakuan terhadap mereka dan, apabila mereka dicabut kebebasannya, 
memastikan bahwa kondisi penahanan atau interniran mereka sudah sesuai 
dengan HHI. Untuk melaksanakan tugas ini, ICRC harus dapat secara bebas 
memilih tempat yang hendak dikunjunginya dan utusan yang berkunjung 
harus dapat mewawancarai, tanpa kehadiran saksi, tawanan perang atau 
orang lain yang dilindungi mana pun yang mereka temui dan untuk mendata 
identitas mereka. ICRC juga harus diperbolehkan mengulangi kunjungan 
mereka, karena kunjungan ulang ini sangat penting untuk memantau 
perlakuan terhadap tawanan dan orang-orang yang dilindungi lainnya. 
Meskipun ICRC harus selalu mempertimbangkan kebutuhan keamanan dari 
pihak-pihak yang berperang, pihak yang berperang tidak boleh melarang 
kunjungan ICRC ke tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi 
lainnya atau tidak boleh membatasi jangka waktu atau frekuensi kunjungan, 
kecuali dalam situasi luar biasa dan sementara karena kepentingan militer 
imperatif.1158 

1154 KJ I, Pasal 23; KJ IV, Pasal 14.
1155 Lihat Bagian II.2.
1156 KJ III, Pasal126.
1157 KJ IV, Pasal 76(6) dan 143.
1158 KJ III, Pasal 126; KJ IV, Pasal 76(6) dan 143.



PERAN KHUSUS ICRC 343

Negara-negara yang berperang juga diwajibkan untuk memfasilitasi hak 
tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi lainnya oleh Konvensi 
Jenewa 1949 untuk berkomunikasi dengan perwakilan ICRC atas prakarsa 
mereka sendiri, baik secara individual maupun kolektif melalui perwakilan 
terpilih. Hak ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti meminta 
bantuan, melaporkan pelanggaran terhadap HHI, atau mengajukan keluhan, 
saran atau permintaan lainnya.1159 Berbeda dengan Kuasa Pelindungan, 
yang hanya boleh menerima permintaan dari warga dari Negara yang ke-
pentingannya diwakilinya, ICRC dapat menerima komunikasi dari orang 
mana pun yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Setelah kontak 
dengan tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi, ICRC dapat me-
mutuskan memberikan bantuan kemanusiaan guna merespon kebutuhan 
yang diidentifikasi atau, dalam kasus pelanggaran HHI, mengambil langkah 
yang tepat untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

3. Badan Penelusuran Pusat (Central Tracing Agency)
Kerja Badan Penelusuran Pusat terkait erat dengan kunjungan ICRC kepada 
tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi lainnya. Mandat Badan 
ini tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan dikelola oleh ICRC. Tujuan 
utama Badan ini adalah untuk menelusuri orang hilang, anak-anak yang 
tanpa pendampingan orang dewasa dan siapa pun yang berada di bawah 
kekuasaan pihak musuh, guna menginformasikan Negara asal mereka atau 
Negara terhadap mana mereka bersetia, mengenai keberadaan mereka, serta 
untuk memulihkan hubungan keluarga yang tercabik oleh perang.1160 Setiap 
informasi yang dapat membantu mengidentifikasi dan menghubungkan 
kembali orang-orang yang sangat membutuhkan pelindungan dikumpulkan, 
disimpan dalam basis data terpusat dan diteruskan oleh Badan ini. Badan ini 
mengatur pertukaran korespondensi keluarga ketika sarana komunikasi biasa 
terganggu, transfer dan repatriasi individu, dan penyatuan kembali keluarga 
yang tercerai berai. Dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, Badan ini juga 
bisa menerbitkan dokumen-dokumen tertentu, seperti dokumen perjalanan 
sementara ICRC untuk orang-orang yang tidak memiliki dokumen identitas 
diri, dan sertifikat penahanan, rawat inap atau kematian bagi eks-tahanan, 
tawanan perang atau pihak lain yang sah untuk mengajukan klaim. Badan ini 
biasanya bekerja sama secara erat dengan Perhimpunan Nasional; dan pihak-
pihak yang berperang harus memfasilitasi kegiatan ini seluas-luasnya.
 

1159 KJ III, Pasal 78 dan 81(4); KJ IV, Pasal 30 dan 104(3).
1160 KJ III, Pasal 123; KJ IV, Pasal 25, 136 dan 140; PT I, Pasal 33(3) dan 78(3).
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4. Bantuan kemanusiaan
Negara-negara yang berperang dan yang tidak ikut berperang memiliki 
kewajiban mendasar untuk memperbolehkan dan memfasilitasi pemberian 
bantuan kemanusiaan yang imparsial di wilayah-wilayah yang berada di 
dalam dan di luar kendali teritorial mereka.1161 Meskipun Konvensi Jenewa 
1949 tidak memberi ICRC mandat eksklusif untuk memberikan bantuan 
kemanusiaan, hak akses berbasis perjanjian dari ICRC kepada korban konflik 
bersenjata sudah tentu memberi organisasi ini posisi yang unik dalam hal 
tersebut. Konvensi tersebut secara eksplisit menyebutkan, misalnya, bahwa 
ICRC dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada tawanan perang dan 
orang-orang yang dilindungi lainnya,1162 bahwa organisasi tersebut dapat 
dipercaya untuk mengangkut pengiriman bantuan,1163 dan perwakilannya 
dapat mengawasi pendistribusian bantuan.1164 Apabila kepentingan militer 
atau pertimbangan keamanan penting lainnya mengharuskan pembatasan 
diberikan dalam hal jumlah atau frekuensi pengiriman bantuan semacam 
itu, pemberitahuan yang patut harus diberikan kepada ICRC,1165 dan "posisi 

1161 KJ IV, Pasal 23; PT I, Pasal 70(2); PT II, Pasal 18(2); Lihat juga Bab 6.IV.
1162 KJ III, Pasal 125; KJ IV, Pasal 59 dan 142.
1163 KJ III, Pasal 75; KJ IV, Pasal 111.
1164 KJ III, Pasal 73(3); KJ IV, Pasal 61 dan 109(3).
1165 KJ IV, Pasal 108(2).

Sungai Ubangui, Kongo, 2011. Tim ICRC dalam perjalanan ke Bolombe untuk mendistribusikan 
benih singkong, alat pertanian dan peralatan menangkap ikan untuk sebuah program yang 
bermanfaat bagi sekitar 100.000 orang di distrik Likouala.
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khususnya di bidang ini harus diakui dan dihormati setiap saat."1166 Jadi, 
idealnya, ICRC harus dibebaskan dari pembatasan yang diberikan pada 
kegiatan perhimpunan bantuan atau, paling tidak, menjadi yang terakhir dari 
organisasi-organisasi yang mendapatkan pembatasan.1167

5. Dasar hukum untuk mandat khusus ICRC berkaitan dengan 
HHI 

Peran ICRC yang diakui secara universal sebagai "penjaga HHI" hanya 
disebutkan secara singkat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 
Tambahan I. Tentu saja, sampai batas tertentu, peran ini dapat dianggap 
sebagai bagian tersirat dari mandat operasional ICRC untuk membantu 
orang-orang yang dilindungi. Mengingat bahwa ICRC berbagi sebagian 
tugasnya dengan organisasi lain atau Kuasa Pelindungan, mungkin lebih 
tepat untuk dikatakan bahwa secara historis, alih-alih didefinisikan terutama 
dalam HHI perjanjian, dasar hukum untuk mandat khusus organisasi ini 
berkaitan dengan HHI telah berkembang melalui praktik Negara yang sudah 
berlangsung lama dan seragam.

Sebagai contoh, kerja ICRC untuk mempersiapkan dan memfasilitasi 
penyusunan dan pengadopsian Konvensi Jenewa tahun 1864, 1906, 1929 
dan 1949, sertatiga Protokol Tambahannya tahun 1977 dan 2005, tidak 
memiliki dasar hukum eksplisit dalam HHI perjanjian. Protokol Tambahan 
1977 hanya menetapkan bahwa Swiss – sebagai penyimpan – harus 
berkonsultasi tidak hanya dengan Negara Pihak lainnya, tetapi juga dengan 
ICRC, sebelum mengadakan sebuah konferensi untuk mempertimbangkan 
usulan amandemen teks tersebut.1168 Juga, selain menggambarkan ICRC 
sebagai badan kemanusiaan yang netral dan imparsial, HHI perjanjian tidak 
memberikan definisi tentang modus operandi ICRC sehubungan dengan 
penegasan kembali dan pengembangan HHI. Sebagai gantinya, modus 
operandi organisasi secara bertahap berkembang selama lebih dari 150 
tahun, diambil dari praktiknya sendiri dan dari praktik Negara-negara yang 
berperang.

Dewasa ini, tentu saja, kedudukan ICRC "sebagai penjaga" HHI diakui secara 
tegas dalam Statuta Gerakan, sebuah instrumen yang diadopsi tidak hanya 
oleh komponen-komponen Gerakan, tetapi juga oleh semua Negara pihak 
pada Konvensi Jenewa 1949, sehingga memberikan ICRC legitimasi kuasi-

1166 KJ III, Pasal 125(3); KJ IV, Pasal 142(3).
1167 J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, op. cit. (catatan kaki 491), 

hlm. 601.
1168 PT I, Pasal 97; PT II, Pasal 24.
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universal.1169 Yang paling penting, Statuta tersebut memberi mandat khusus 
kepada ICRC:

  untuk mempromosikan kesadaran dan mendiseminasikan pe nge-
tahuan tentang HHI, dan mempersiapkan pengembangannya;

  untuk menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepadanya me-
nurut Konvensi Jenewa 1949, mengupayakan penerapan HHI 
sebaik-baiknya yang berlaku dalam konflik bersenjata, dan untuk 
me nyadari pengaduan apa pun berdasarkan dugaan pelanggaran 
hukum ini;

  untuk memberikan pelindungan dan bantuan kepada korban kon-
flik bersenjata militer dan sipil;

  untuk menjalankan Badan Penelusuran Pusat (Central Tracing 
Agency);

  untuk bekerja sama dengan Perhimpunan Nasional dalam berbagai 
hal seperti persiapan mereka dalam konflik bersenjata, yang men-
dorong penghormatan atas, memperkuat dan mempromosikan ra-
tifikasi Konvensi Jenewa 1949, dan diseminasi HHI.1170 

ICRC juga berusaha memastikan bahwa hak, keistimewaan dan prosedur 
kerja yang sudah ada diakui dalam setiap konteks melalui perjanjian kantor 
pusat (headquarters agreement) dan nota kesepahaman (memorandum of 
understanding).

" Mengenai peran dan modus operandi ICRC sebagai "penjaga HHI," 
lihat Bab 8.III di bawah ini.

6. Hak umum inisiatif kemanusiaan
Terlepas dari fungsi kemanusiaan yang secara khusus diembankan kepada 
ICRC untuk melindungi dan membantu korban konflik, Konvensi Jenewa 
1949 dan Protokol Tambahan I juga menetapkan dasar hukum khusus bagi 
organisasi tersebut untuk "melaksanakan kegiatan kemanusiaan lainnya 

1169 Statuta Gerakan diadopsi pada Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan 
Sabit Merah tahun 1986 (146 Negara peserta). Statuta tersebut kemudian direvisi, dan 
karenanya secara de facto didukung oleh Negara Pihak pada Konvensi Jenewa yang 
menghadiri Konferensi Internasional tahun 1995 (176 Negara Pihak) dan 2006 (185 
Negara Pihak). Atas dasar itu, dapat ditegaskan bahwa Statuta Gerakan hampir disetujui 
secara universal oleh Negara-negara.

1170 Statuta Gerakan, Pasal 5.
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yang bersifat membantu korban berdasarkan persetujuan dari Para Pihak 
yang terlibat dalam konflik tersebut,"1171 dan memastikan bahwa ketentuan-
ketentuan instrumen ini tidak dapat ditafsirkan sebagai hambatan bagi 
kegiatan pelindungan dan pertolongan ICRC.1172 Dalam konflik bersenjata 
non-internasional, Pasal 3 ketentuan yang sama menyatakan bahwa "badan 
kemanusiaan yang imparsial, seperti Komite Internasional Palang Merah, 
dapat menawarkan pelayanannya kepada Pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik."1173 Hal ini berarti bahwa Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya 
menyerahkannya kepada ICRC untuk memutuskan kegiatan kemanusiaan 
apa yang dianggap paling tepat dalam situasi tertentu. Meskipun Negara 
Pihak tidak berkewajiban untuk menerima usulan atau tawaran pelayanan 
yang diajukan oleh ICRC atas inisiatifnya sendiri, Negara tidak boleh 
menganggap hal tersebut sebagai intervensi tidak sah, dan setidaknya harus 
menerima dan mempertimbangkannya dengan itikad baik.1174 Selama konflik 
bersenjata, sekarang ini dan di masa lalu, hak inisiatif kemanusiaan yang 
diakui dari ICRC selalu menjadi salah satu dasar hukum aksi operasional dan 
kegiatannya untuk menegaskan kembali dan memperkuat HHI.1175 

Statuta Gerakan juga menetapkan bahwa ICRC "dapat mengambil inisiatif 
kemanusiaan yang ada dalam perannya sebagai lembaga dan perantara yang 
secara khusus bersifat netral dan independen, dan dapat mempertimbangkan 
permasalahan apapun yang membutuhkan pemeriksaan oleh lembaga 
tersebut.1176 Dengan demikian, hak inisiatif kemanusiaan ICRC melampaui 
situasi konflik bersenjata hingga gangguan dan ketegangan dalam negeri, 
serta situasi-situasi lain yang membutuhkan aksi kemanusiaan. Sebenarnya, 
walaupun HHI tidak berlaku, ICRC boleh menawarkan pelayanannya kepada 
pemerintah tanpa tawaran tersebut menjadi campur tangan terhadap urusan 
dalam negeri di Negara tersebut.

Untuk pendalaman (Dasar hukum aksi ICRC)1177

  "The future of humanitarian action," IRRC, Vol. 93, No. 884, Desember 2011.
  "The ICRC's Mandate and Mission," halaman web, ICRC.Available at: https://

www.icrc.org/eng/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm 

1171 PT I, Pasal 81(1).
1172 KJ I-III, Pasal 9; KJ IV, Pasal 10.
1173 KJ I-IV, Pasal 3(2); lihat juga PT II, Pasal 18.
1174 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, Pasal 31.
1175 Lihat Bagian III.4.
1176 Statuta Gerakan, Pasal 5(3).
1177 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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Tersedia pada: https://www.icrc.org/eng/who-we-are/mandate/overview-icrc-
mandate-mission.htm 

How Does Law Protect in War?
  Dokumen No. 31, Statutes of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement
  Dokumen No. 32, The Seville Agreement
  Dokumen No. 34, ICRC, Tracing Service
  Dokumen No. 39, ICRC, Protection of War Victims
  Dokumen No. 40, ICRC, Protection Policy 
  Kasus No. 41, ICRC, Assistance Policy 

III. ICRC SEBAGAI "PENJAGA HHI"

Dalam mempromosikan penghormatan terhadap HHI, sejalan dengan mandat 
dan perannya yang luas berdasarkan perjanjian HHI dan Statuta Gerakan, ICRC 
pada dasarnya mengikuti pendekatan tiga kaki. Pertama, strategi preventif ICRC 
bertujuan untuk mencegah pelanggaran HHI melalui kehadiran operasionalnya 
di lapangan, representasi regulernya untuk mengingatkan pihak-pihak yang 
berperang mengenai kewajiban mereka berdasarkan HHI, dan dengan 
mendiseminasikan pengetahuan tentang HHI seluas-luasnya. Kedua, apabila 
ICRC mengetahui adanya pelanggaran HHI, ICRC mengambil semua langkah 
yang ada untuk menghentikannya dan mencegah pelanggaran tersebut berulang. 
Ketiga, ICRC terlibat dalam upaya terus-menerus untuk menegaskan kembali 
dan memperkuat HHI, guna memastikan bahwa badan hukum yang penting ini 
terus diinterpretasikan dan diadaptasikan secara memadai sesuai dengan sifat 
peperangan yang terus berkembang.

1. Memorandum kepada pihak yang berperang (rappels du droit) 
Pada awal konflik bersenjata, atau ketika permusuhan sepertinya akan 
segera pecah, ICRC mengingatkan setiap pihak mengenai kewajiban mereka 
berdasarkan HHI. Dalam kasus Negara-negara, ICRC umumnya mengirimkan 
memorandum formal kepada pemerintah yang bersangkutan (rappels 
du droit), sementara sebagian kelompok bersenjata terorganisir tertentu 
mungkin akan lebih baik dijangkau melalui siaran pers atau pertemuan 
langsung. Memorandum memuat pengingat mengenai aturan-aturan dan 
prinsip-prinsip HHI yang berlaku yang mengatur perilaku permusuhan serta 
pelindungan orang-orang yang berada di tangan musuh. Selain mengeluarkan 
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memorandum formal, ICRC berusaha melakukan dialog bilateral dengan 
masing-masing pihak yang berperang guna mendapatkan akses kepada 
orang-orang yang dilindungi yang berada dalam kekuasaan mereka, serta 
fasilitas, otorisasi dan jaminan yang diperlukan untuk operasinya.

Sebagai contoh, pada tanggal 23 September 1980, satu hari setelah Irak 
menyerang Republik Islam Iran, ICRC mengingatkan para pihak yang 
berperang mengenai kewajiban mereka berdasarkan Konvensi Jenewa; dan 
pada tanggal 26 September, organisasi tersebut diberi kewenangan untuk 
mengirim utusan-utusannya ke Irak. Demikian pula, segera setelah Sekretaris 
Jenderal NATO Javier Solana mengotorisasi aksi militer sekutu ke Republik 
Federal Yugoslavia pada tahun 1999, ICRC mengirimkan nota diplomatik 
ke NATO dan Negara-negara anggotanya, serta kepada otoritas Yugoslavia, 
yang isinya mengingatkan tentang kewajiban mereka berdasarkan HHI. 
Bila perlu, memorandum tersebut dapat diajukan kembali selama konflik 
bersenjata, atau diperluas ke Negara-negara yang ikut terlibat dalam konflik 
tersebut di kemudian hari. Misalnya, pada tanggal 2 Agustus 1990 – pada 
hari yang sama saat tentara Irak menginvasi Kuwait – ICRC mengingatkan 
pihak yang berperang tentang kewajiban mereka untuk mematuhi Konvensi 
Jenewa dan, pada tanggal 23 Agustus, secara formal meminta pemerintah 
Irak untuk mengizinkan ICRC melaksanakan mandatnya di Irak dan Kuwait 
yang diduduki. Pada bulan Desember 1990, ketika intervensi militer oleh 
koalisi internasional sepertinya akan segera terjadi, ICRC mengirim sebuah 
"Memorandum on the Applicability of International Humanitarian Law" 
(Memorandum tentang Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional) ke 
semua Negara Pihak pada Konvensi Jenewa 1949.1178 Memorandum yang 
disampaikan kepada pihak-pihak yang berperang selama berlangsungnya 
konflik bersenjata atau pendudukan perang tidak perlu begitu komprehensif 
seperti yang disampaikan pada awalnya, dan bisa berfokus pada isu-isu 
tertentu yang menjadi perhatian ICRC. Misalnya, sejak Perang Arab-Israel 
tahun 1967, ICRC secara berkala mengingatkan Israel tentang kewajibannya 
menurut HHI terhadap penduduk wilayah pendudukan Palestina, yang mana 
fokus memorandumnya disesuaikan dengan memperhitungkan observasi 
yang dilakukan oleh para utusannya di lapangan.
 
2. Modus operandi dalam merespon pelanggaran HHI
Segera setelah ICRC mengetahui bahwa pelanggaran HHI telah dilakukan, 
atau bahwa pelanggaran semacam itu tengah berlangsung atau akan segera 

1178 ICRC, “Memorandum on the Applicability of IHL,” 14 Desember 1990. Dicetak kembali 
dalam: IRRC, Vol. 280, 1991, hlm. 24.
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terjadi, ICRC mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah atau 
menghentikan tindakan semacam itu, dan memastikan hal tersebut tidak 
diulangi di masa depan. Bergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran, 
langkah-langkah diambil di berbagai tingkat hierarkis dan menggunakan 
berbagai metode. Modus operandi ICRC dalam hal ini telah diuraikan dalam 
serangkaian pedoman kelembagaan yang berjudul "Action by the International 
Committee of the Red Cross in the event of violations of international 
humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations 
of violence" (Tindakan Komite Internasional Palang Merah jika terjadi 
pelanggaran hukum humaniter internasional atau peraturan mendasar 
lainnya yang melindungi orang-orang dalam situasi kekerasan)."1179

(a) Mode utama aksi: representasi bilateral dan konfidensial
Metode kerja yang lebih dipilih oleh ICRC antara lain representasi bilateral 
dan konfidensial terhadap pihak-pihak yang berperang, jika mungkin 
"dari bawah ke atas". Sebagai langkah awal, ICRC mendekati pihak-pihak 
yang berperang terkait dengan kepercayaan, jika mungkin pada tingkat 
hierarkis yang secara langsung bertanggung jawab atas pelanggaran. Tujuan 
utamanya adalah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab 
atas pelanggaran HHI memahami kewajiban internasional mereka, dan 
meyakinkan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
mencegah pelanggaran tersebut di masa mendatang. Agar representasi 
bilateralnya berhasil, ICRC harus bekerja dengan integritas dan kredibilitas 
mutlak. Ini artinya bahwa organisasi ini tidak dapat memihak dalam konflik, 
atau melakukan diskriminasi terhadap suatu kelompok korban. ICRC harus 
benar-benar netral dan imparsial. Aspek penting lain dari modus operandi 
ICRC adalah sifat konfidensial dalam dialog bilateral dan observasinya. Fakta 
bahwa ICRC mempertahankan dialog semacam itu, mengunjungi tempat-
tempat penahanan atau melakukan kegiatan lain untuk membantu korban 
konflik bersenjata bukanlah informasi konfidensial. Namun, isi dialog bila-
teral ICRC dengan pihak-pihak yang berperang, dan observasi yang dilakukan 
oleh utusan-utusannya selama menjalankan pekerjaan mereka, adalah sangat 
konfidensial. Sederhananya, ICRC mengatakan secara terbuka kepada publik 
apa yang dilakukannya, namun bukan apa yang dilihatnya.

1179 ICRC, “Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations 
of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in 
situations of violence,” IRRC, Vol. 87, No. 858, Juni 2005, hlm. 393-400.
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Meskipun konfidensialitas bukan merupakan salah satu dari tujuh Prinsip 
Dasar yang mengatur tindakan ICRC,1180 pentingnya pendekatan ini bagi 
misi kemanusiaan ICRC tidak dapat dibesar-besarkan. Pihak yang berperang 
jarang memberi ICRC akses tanpa hambatan kepada tahanan keamanan atau 
orang-orang rentan lainnya, atau memperbolehkan utusan-utusannya untuk 
mengumpulkan informasi yang sangat sensitif, kecuali jika mereka dapat 
memastikan bahwa organisasi tersebut tidak akan membagikan informasi 
yang dikumpulkannya secara terbuka kepada publik, terutama yang berkaitan 
dengan pelanggaran HHI. Selain itu, bahkan kecurigaan sekecil-kecilnya 
bahwa utusan ICRC yang mengumpulkan informasi semacam itu dapat secara 
pribadi bersaksi melawan para pelaku dalam proses perdata atau pidana di 
kemudian hari dapat membahayakan secara serius keselamatan staf ICRC. 
Oleh karena itu, pada tahun 1999, ICTY memutuskan bahwa staf ICRC dapat 
menolak memberikan bukti dalam proses pidana. Hak istimewa imunitas 
tersebut sejak saat itu telah diperluas ke ICRC sebagai sebuah organisasi 
dan secara formal dimasukkan dalam Aturan-aturan Prosedur ICC (Rules of 
Procedure of the ICC).1181 Lebih sering daripada tidak, konfidensialitas melayani 
kepentingan pihak yang berperang sekaligus juga korban, terutama apabila 
kasus-kasus individual menyebutkan nama dalam laporan atau dokumen 
lainnya. Oleh karena itu, ICRC meminta pihak-pihak yang berperang untuk 
tidak menyebarkan isi dialog bilateral mereka, termasuk secara khusus, 
laporan ICRC tentang observasi yang dilakukan selama kunjungan tahanan 
atau kegiatan lainnya untuk membantu orang-orang yang dilindungi. ICRC 
menekankan dalam setiap laporan bahwa isinya benar-benar konfidensial, 
bahwa dokumen tersebut hanya diperuntukkan bagi otoritas kepada siapa 
laporan tersebut dibuat, dan bahwa baik keseluruhan maupun sebagian 
laporan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga atau masyarakat 
umum. Jika bagian-bagian yang dipilih dari laporan semacam itu dibocorkan 
oleh otoritas penahanan yang menjadi penerima laporan, misalnya untuk 
mempengaruhi opini publik mengenai kepatuhannya terhadap HHI, ICRC 
berhak menerbitkan keseluruhan isi laporan yang bocor tersebut, untuk 
mencegah penafsiran yang tidak akurat atau tidak lengkap atas observasi dan 
rekomendasinya.

(b) Modus tindakan subsider
Konfidensialitas dialog bilateral ICRC adalah pilihan kebijakan yang tidak 
bersifat wajib dan juga tidak tanpa syarat. Konfidensialitas mengandaikan 

1180  Lihat Bagian I.3.
1181  ICTY, The Prosecutor v. Blagoe Simic et al., Trial Chamber Decision on the Prosecution 

Motion under Rule 73 for a ruling concerning the testimony of a witness, Case No. 
IT-95-9-PT, 27 Juli 1999; Aturan-aturan Prosedur dan Pembuktian Mahkamah Pidana 
Internasional, Aturan 73(4).
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komitmen yang dibuat dengan itikad baik oleh otoritas untuk memberikan 
pertimbangan semestinya pada kekhawatiran, observasi dan rekomendasi 
ICRC berkaitan dengan memastikan penghormatan pada HHI. Jika otoritas 
yang dimaksud secara nyata menolak bekerja sama dengan ICRC, maka 
organisasi tersebut umumnya akan meningkatkan dialog bilateral dan 
konfidensial ke tingkat di atasnya dalam struktur militer atau administratif 
dari Negara atau kelompok bersenjata bersangkutan. Apabila representasi 
bilateral dan konfidensial ICRC pada semua tingkat hirarki yang relevan 
gagal mencegah pelanggaran lebih lanjut atas HHI, dan jika tidak ada 
prospek untuk memperbaiki situasi tersebut, ICRC dapat memutuskan untuk 
menggunakan sejumlah langkah lanjutan.

Mobilisasi kemanusiaan
Sebagai langkah pertama, ICRC dapat memutuskan untuk "memperluas 
lingkaran konfidensialitas" dan berbagi semua atau sebagian keprihatinannya 
(kembali lagi dengan persyaratan konfidensialitas mutual) dengan pemerintah 
Negara-negara ketiga, organisasi internasional atau regional, atau individu-
individu yang berada pada posisi untuk mempengaruhi tindakan pihak yang 
berperang bersangkutan. Mobilisasi kemanusiaan konfidensial seperti itu 
pertama-tama diarahkan ke Negara-negara, dan didasarkan pada kewajiban 
internasional mereka untuk menekan pihak berperang "untuk memastikan 
penghormatan" kepada HHI dalam segala situasi, serta untuk menghindari 
mendorong, mendukung atau dengan cara lain memfasilitasi pelanggaran 
HHI.1182 Meskipun ICRC mungkin terlibat dalam mobilisasi kemanusiaan 
semacam ini, organisasi ini tidak membuat rekomendasi mengenai langkah-
langkah yang akan ditempuh oleh Negara, organisasi atau individu.

Deklarasi publik mengenai kualitas dialog konfidensial dan bilateral 
ICRC juga dapat memutuskan untuk mengungkapkan secara terbuka ke pri-
hatinannya mengenai kualitas dialog konfidensial dan bilateralnya dengan 
pihak yang berperang, atau kualitas respon terhadap rekomendasinya 
mengenai masalah kemanusiaan tertentu, meskipun tanpa benar-benar 
mengungkapkan isi persis dialog, atau rekomendasi atau respon terkait. 
Tujuan mengungkapkan secara terbuka ketidakpuasan dengan dialog atau 
kerja sama yang dijalin dengan suatu pihak yang berperang bukan untuk 
"menunjuk dan mempermalukan," tetapi untuk mendorong respon yang 
lebih baik pada representasi dan rekomendasi ICRC, serta mencegah keadaan 
diamnya organisasi ini secara keliru ditafsirkan sebagai bukti bahwa situasi 
kemanusiaan sudah memuaskan.

1182 Lihat Bab 7, Bagian III.1. dan IV.2.
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Kecaman publik 
Terakhir, sebagai upaya terakhir dalam menghadapi pelanggaran HHI serius 
dan berulang-ulang, ICRC berhak mengecam secara terbuka pelanggaran 
spesifik atas HHI dan untuk menyerukan agar pelanggaran tersebut segera 
dihentikan. Sebelum ICRC mengeluarkan kecaman publik, empat persyaratan 
berikut harus dipenuhi untuk setiap kasus:

(1) pelanggaran tersebut besar dan berulang, atau kemungkinan akan 
terulang;

(2) ada bukti yang dapat diandalkan dan diverifikasi atas pelanggaran 
tersebut, atau pelanggaran tersebut telah disaksikan sendiri oleh 
utusan ICRC;

(3) representasi bilateral yang konfidensial serta upaya mobilisasi ke ma-
nusiaan, ketika sudah dicoba, gagal menghentikan pelanggaran;

(4) terakhir tetapi juga sangat penting, kecaman publik tidak dilakukan 
kecuali demi kepentingan orang-orang yang dilindungi atau pen-
duduk terkait.

Faktanya, ICRC jarang sekali mengeluarkan kecaman publik. Ketika me-
lakukannya, pernyataan-pernyataannya terutama terkait dengan situasi di 
mana representasi rutin dan berulang-ulang gagal membuahkan hasil yang 
dibutuhkan, di mana pelanggaran HHI jelas menjadi bagian dari kebijakan 
yang disengaja, atau ketika ICRC benar-benar tidak bisa memperoleh akses ke 
otoritas terkait. Apa pun yang terjadi, ICRC harus yakin bahwa tekanan publik 
merupakan satu-satunya sarana untuk mewujudkan penghormatan pada 
HHI. Ketika memperhitungkan kepentingan orang-orang atau penduduk 
yang terkena dampak pelanggaran HHI, ICRC harus memperhitungkan baik 
kepentingan jangka pendek mereka dalam hal pelindungan dan bantuan 
kemanusiaan, maupun kepentingan jangka panjang, dalam hal akses se-
lanjutnya ICRC kepada korban perang, tidak hanya dalam situasi saat ini, 
tetapi juga selama konflik bersenjata lainnya di masa mendatang. Kecaman 
publik terkait pelanggaran HHI selalu disertai dengan memberikan berbagai 
pertimbangan yang sangat kompleks: kepentingan ICRC, kepentingan pihak-
pihak yang berperang dan, di atas semua itu, kepentingan korban saat ini dan 
korban masa mendatang dari konflik bersenjata.1183 

1183  Untuk contoh kecaman publik, lihat “Myanmar: ICRC denounces major and repeat-
ed violations of international humanitarian law,” ICRC, 29 Juli 2007. Tersedia pada: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2009-and-earlier/myan-
mar-news-290607.htm 
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(c) Sikap ICRC terhadap inisiatif pihak ketiga

Hubungan dengan otoritas yudisial, kuasi-yudisial atau investigatif
Seperti yang disebutkan sebelumnya, ICRC tidak memberikan kesaksian 
atau dokumen konfidensial sehubungan dengan penyelidikan atau proses 
hukum yang berkaitan dengan pelanggaran tertentu. Akan tetapi, hal ini 
tidak mencegah organisasi ini untuk menjalin kontak secara berkala dengan 
otoritas yudisial, kuasi-yudisial atau investigatif tentang isu-isu umum yang 
berkaitan dengan implementasi, penerapan atau interpretasi HHI.

Keikutsertaan dalam penyelidikan dan pendataan fakta
ICRC tidak menjalankan peran suatu komisi penyelidikan dan, sebagai 
aturan umum, baik organisasi maupun stafnya tidak boleh berpartisipasi 
dalam prosedur penyelidikan. Sebaliknya, ICRC dapat mendorong pihak 
yang berperang untuk meminta ke Komisi Pencari Fakta Kemanusiaan 
Internasional.1184 Atas permintaan semua pihak yang berperang terkait, ICRC 
juga dapat menawarkan jasa baik (good office) untuk membantu membentuk 
sebuah komisi penyelidikan imparsial yang memberikan jaminan prosedural 
yang diperlukan. Akan tetapi, ICRC menawarkan pelayanan terbatasnya 
hanya dengan pemahaman bahwa hal itu sama sekali tidak akan mengganggu 
kegiatan rutinnya, atau reputasi imparsialitas dan netralitasnya. Apabila 
ICRC diminta untuk mendata konsekuensi faktual pelanggaran HHI, ICRC 
akan melakukannya hanya untuk keperluannya sendiri, dan hanya jika ICRC 
yakin bahwa kehadirannya tidak akan disalahgunakan untuk tujuan politik.

Menerima dan mengkomunikasikan pengaduan
Statuta Gerakan menetapkan bahwa mandat ICRC termasuk "mengakui 
secara resmi" pengaduan berdasarkan dugaan pelanggaran HHI. Meskipun 
ICRC tertarik untuk menerima semua informasi yang tersedia tentang 
dugaan pelanggaran HHI, ICRC tidak mempunyai kewajiban dalam hal 
menindaklanjuti dugaan tersebut, kecuali kewajiban tersebut merupakan hasil 
dari kebijakan dan prioritas kemanusiaannya sendiri. Dengan demikian, ICRC 
dapat mempertimbangkan dugaan individual dalam kegiatannya sendiri, 
tapi tidak akan mengkomunikasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada 
pihak yang dituduh kecuali dugaan/tuduhan tersebut dicatat oleh utusan-
utusan ICRC sendiri, atau didasarkan pada bukti yang dapat diandalkan 
dan dapat diverifikasi serta, di atas semua itu, hanya jika langkah tersebut 
adalah untuk kepentingan para korban. Dalam keadaan luar biasa, di mana 
semua sarana komunikasi lainnya telah rusak, ICRC dapat bersepakat untuk 

1184  Mengenai Komisi Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional, lihat Bab 7.VII.4.
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mengkomunikasikan dugaan pelanggaran HHI dalam kapasitasnya sebagai 
perantara netral antara pihak yang berperang atau Perhimpunan Nasional 
mereka. Meskipun ICRC secara umum tidak mengumumkan pengaduan 
yang diterimanya, ICRC dapat secara terbuka mengkonfirmasi penerimaan 
pengaduan, jika menyangkut peristiwa yang diketahui secara umum.1185

3. Kerja pencegahan
Tindakan preventif merupakan komponen penting keempat dari pekerjaan 
ICRC, selain kegiatan pelindungan, bantuan dan kerja samanya dalam 
merespon pelanggaran HHI dan kebutuhan kemanusiaan yang timbul dalam 
praktik operasional. Kerja pencegahan "mewajibkan pengambilan tindakan 
untuk mencegah penderitaan dengan mempengaruhi orang-orang yang 
dapat – secara langsung atau tidak langsung – menentukan nasib mereka 
yang terkena dampak (konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain) dan 
umumnya menyiratkan perspektif jangka menengah atau jangka panjang."1186 
Pendekatan pencegahan ICRC bertujuan untuk memahami alasan untuk 
jenis-jenis perilaku tertentu, dan bagaimana mempengaruhi mereka.

Sebagai bagian dari kerja pencegahan, ICRC mempertahankan dialog rutin 
dengan Negara dan aktor non-Negara, serta mengingatkan mereka ten-
tang kewajiban hukum mereka masing-masing. Selain itu, ICRC me nye-
lenggarakan kursus pelatihan di bidang HHI baik untuk perwakilan Negara 
maupun anggota entitas non-Negara, tenaga profesional kemanusiaan dan 
akademisi, dan secara berkala menerbitkan naskah tentang berbagai topik 
yang berkaitan dengan hukum humaniter dan aksi kemanusiaan. Terakhir, 
ICRC – dan khususnya Pelayanan Nasihatnya tentang Hukum Humaniter 
Internasional – juga menawarkan pelayanannya kepada Negara untuk 
membantu mereka memasukkan kewajiban-kewajiban HHI mereka dalam 
perundang-undangan, pelembagaan dan praktik nasional.

4. Penegasan kembali dan penguatan HHI 
Sebagai bagian dari perannya sebagai "penjaga HHI," ICRC berkontribusi 
untuk memperkuat HHI dengan menginisiasi, menyelenggarakan atau ber-
partisipasi dalam konsultasi terkait kemungkinan pengadopsian aturan-
aturan baru; dan mempersiapkan, atau memberikan kontribusi terhadap, 
rancangan teks untuk diserahkan ke konferensi diplomatik. Yang paling 

1185 ICRC, “Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations 
of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in 
situations of violence,” op. cit. (catatan kaki 1179), hlm. 399.

1186  ICRC, Prevention Policy, April 2010, hlm. 5.5.
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dikenal, ICRC memberikan kontribusi menentukan pada persiapan dan 
penyusunan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan 2005. 
Lebih terkini, hasil kajian internal mengenai kecukupan HHI membawa 
ICRC pada kesimpulan bahwa hukum ini dapat diperkuat di empat bidang 
spesifik, yaitu: (1) pelindungan orang-orang yang dicabut kebebasannya dalam 
konflik bersenjata non-intarnasional, (2) pelindungan pengungsi internal, (3) 
pelindungan lingkungan dan (4) mekanisme implementasi, termasuk reparasi 
bagi korban. Sejak September 2010, ICRC sudah mendiskusikan kajiannya 
dengan sejumlah Negara, yang sebagian besar telah menyatakan dukungan luas 
pada kesimpulan ICRC. Akan tetapi, Negara-negara sudah mengungkapkan 
preferensinya untuk memprioritaskan pelindungan tahanan dalam konflik 
bersenjata non-internasional dan meningkatkan implementasi HHI. 

" Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kotak Teks 8: "Pengamanan 
prosedural untuk interniran/penahanan administratif " (Bab 5.IV.2.b.).

" Lihat juga Kotak Teks 9: "Inisiatif Swiss/ICRC tentang penguatan 
implementasi HHI" (Bab 7.III.4.b.).

 
Sementara mengerjakan pengembangan formal instrumen-instrumen 
HHI baru, ICRC juga dapat terlibat dalam kegiatan dan konsultasi untuk 
memperjelas ketentuan-ketentuan HHI yang sudah ada. Sebagai bagian dari 
peran ini, ICRC telah melakukan atau berkontribusi pada berbagai konsultasi, 
konferensi, proyek dan proses dengan lingkup dan jangka waktu yang 
bervariasi. Beberapa pilihan disebutkan di bawah ini yang menggambarkan 
pentingnya upaya ini di tingkat praktis.

  Memperkuat pelindungan korban konflik bersenjata: seperti yang 
disebutkan di atas, ICRC telah melakukan proses konsultasi skala 
besar tentang isu ini. Kerja difokuskan pada dua bidang: penahanan 
dalam konflik bersenjata non-internasional dan penguatan kepatuhan 
terhadap HHI.

  Komentar tentang Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tam-
bahannya: Komentar ICRC mengenai Konvensi Jenewa 1949 dan 
Protokol Tambahannya merupakan contoh yang sangat bagus 
untuk pedoman institusional mengenai interpretasi atas instrumen 
tersebut. Karena setiap Komentar disusun selama beberapa tahun 
sejak pengadopsian perjanjian-perjanjian yang relevan, ICRC kini 
dalam proses memperbarui Komentar untuk memastikan bahwa 
komentar-komentar tersebut merespon secara lebih memadai 



PERAN KHUSUS ICRC 357

berbagai permasalahan interpretatif yang timbul dalam konflik 
bersenjata kontemporer.

  Studi tentang HHI Kebiasaan: Pada tahun 2005, setelah hampir 
sepuluh tahun melakukan riset dan konsultasi, ICRC menerbitkan 
sebuah studi tentang HHI kebiasaan yang mengidentifikasi 161 
aturan yang memperkuat pelindungan bagi korban konflik ber-
senjata1187 (lihat Kotak Teks 1, Bab 1.II.2.).

  Dokumen Montreux (2008): Pada tahun 2008, 17 negara me-
nandatangani Dokumen Montreux yang bertujuan untuk me-
mastikan bahwa perusahaan militer dan keamanan swasta yang 
bekerja dalam konflik bersenjata menghormati HHI dan hukum 
hak asasi manusia (lihat Kotak Teks 3, Bab 1.IV.4.3.).1188 

  Pedoman penafsiran tentang konsep partisipasi secara langsung 
dalam permusuhan (2009): Pada tahun 2009, setelah enam tahun 
melakukan konsultasi informal dengan lebih dari 50 orang pakar 
dengan latar belakang pemerintah, militer, kemanusiaan, akademisi 
dan non-pemerintah, ICRC menerbitkan pedoman penafsiran 
tentang konsep "partisipasi secara langsung dalam permusuhan." 
Konsep ini telah tumbuh secara signifikan dalam konteks operasi 
penentuan sasaran saat ini, meskipun tidak ada definisi persis 
dalam HHI (lihat Kotak Teks 5, Bab 3.I.4.c.).1189

Dalam memenuhi mandat luas yang diberikan kepadanya oleh masyarakat 
internasional, ICRC telah mengembangkan berbagai modus tindakan preventif 
dan reaktif untuk memastikan penghormatan pada HHI, dan memberikan 
kontribusi menentukan pada penegasan kembali dan pengembangan ber-
kelanjutan HHI. Akan tetapi, kendati kepentingan praktis yang sangat besar 
dari ICRC dan pengakuan secara global sebagai "penjaga" HHI, kita tidak boleh 
lupa bahwa komunitas internasional Negara-negara-lah adalah pencipta dan 
"penjamin" badan hukum ini, dan oleh karenanya, komunitas internasional 

1187 J.-M. Henckaerts dan L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, op. 
cit. (catatan kaki 23).

1188  ICRC dan Departemen Federal Luar Negeri, Montreux Document on Pertinent Inter-
national Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private 
Military and Security Companies during Armed Conflict (Dokumen Montreux mengenai 
Kewajiban Hukum Internasional Terkait dan Praktik Baik bagi Negara Terkait dengan 
Operasi Perusahan Militer dan Keamanan Swasta selama Konflik Bersenjata), Montreux, 
17 September 2008, 43 halaman, tersedia pada https://www.icrc.org/eng/assets/files/oth-
er/icrc_002_0996.pdf 

1189  N. Melzer, Interpretive Guidance, op.cit. (catatan kaki 129).
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memikul tanggung jawab utama untuk penerapan dan penegakan sebaik-baiknya 
dari aturan-aturan HHI.1190 

Untuk pendalaman (ICRC sebagai "penjaga HHI")1191

• Jean-Marie Henckaerts, "Bringing the Commentaries on the Geneva Conventions 
and their Additional Protocols into the twenty-first century," IRRC, Vol. 94, No. 
888, Musim Dingin 2012, hlm. 1551-1555.

• Gabor Rona, "The ICRC's privilege not to testify: Confidentiality in action," IRRC, 
Vol. 84, No. 845, Maret 2002, hlm. 207.

• Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities 
under International Humanitarian Law (Pedoman Penafsiran tentang Konsep 
Partisipasi Secara Langsung dalam Permusuhan menurut Hukum Humaniter 
Internasional), ICRC, Jenewa, 2009, 85 halaman.

• ICRC, Prevention Policy, Jenewa, 2010, 25 halaman.
• Montreux +5 Conference: Chair's Conclusions, ICRC dan Federal Department of 

Foreign Affairs, Jenewa 13 Desember 2013. Tersedia pada: https://www.icrc.org/
en/doc/assets/files/2014/montreux-plus-5-conclusions-12-2013.pdf 

• "Customary International Humanitarian Law Database," halaman web, ICRC. 
Tersedia pada: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home 

• "Strengthening International Humanitarian Law," halaman web, ICRC. Tersedia 
pada: https://www.icrc.org/en/war-and-law/strengthening-ihl 

• "Confidentiality: Key to the ICRC's work but not unconditional," Wawancara 
dengan Dominik Stillhart, Deputi Direktur Operasi ICRC, ICRC, Jenewa, 
2010. Tersedia pada: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/
confidentiality-interview-010608.htm 

How Does Law Protect in War?
• Dokumen No. 50, ICRC, Sixtieth Anniversary of the Geneva Conventions
• Kasus No. 170, ICRC, Iran/Iraq Memoranda
• Kasus No. 214, ICTY/ICC, Confidentiality and Testimony of ICRC Personnel

1190 KJ I-IV, Pasal 1.1.
1191 Semua dokumen ICRC tersedia pada: www.icrc.org 
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ALAT BELAJAR DAN PUBLIKASI ICRC

Alat dan publikasi berikut ini membantu pembaca belajar tentang HHI 
dalam “empat langkah,” masing-masing disesuaikan dengan minat, tingkat 
pengetahuan dan kebutuhan belajar spesifik untuk berbagai kelompok 
sasaran.

1. Kursus e-learning: 
 Introduction to International Humanitarian Law (IHL)
Pengantar tentang pokok-pokok HHI untuk non-spesialis (delapan modul), 
kursus ini tersedia dalam bahasa Perancis, Spanyol dan Inggris di situs web 
ICRC “Online Learning Center”, bersama dengan e-modules tematik lainnya.

 Kursus e-learning: https://www.icrc.org/en/online-training-centre 

2. Buku teks HHI: Hukum Humaniter Internasional: 
 Sebuah Pengantar Komprehensif
Ini adalah buku teks pengantar komprehensif tentang HHI yang ditulis dalam 
bahasa yang ringkas dan lugas.  Nilai dan manfaatnya ada pada kombinasi 
khas bagian “Rangkuman” yang menguraikan aturan-aturan pokok HHI 
pada awal setiap bab, bagian “Pendalaman” yang menawarkan berbagai 
referensi tematik dan “Kotak Teks” yang menguraikan detil tentang isu-isu 
kemanusiaan kontemporer dan proyek-proyek HHI. Buku  ini diperuntukkan 
bagi mahasiswa, pengajar dan cendekiawan yang berminat pada HHI, namun 
mungkin juga berguna bagi pengacara dan personel militer dan kemanusiaan 
yang ingin mengetahui gambaran komprehensif tentang HHI kontemporer 
dari sudut pandang ICRC.

 Buku teks HHI: https://shop.icrc.org/ 
 
3. Buku kasus HHI: How Does Law Protect in War?
Pilihan hampir 300 studi kasus ini memberikan kepada dosen, personel 
hukum dan kemanusiaan, dan mahasiswa beragam pilihan dokumen terkini 
dan paling komprehensif mengenai HHI. Di sini disajikan isu-isu hukum 
fundamental, kontemporer yang berkaitan dengan konflik bersenjata dan 

Referensi



REFERENSI360

memuat garis-garis besar bagi dosen yang ingin menyiapkan mata kuliah 
pengantar atau lanjutan HHI. Dokumen tersedia dalam bahasa Inggris dan 
Perancis, dan juga dalam basis data online ini yang diperbarui secara berkala 
dan mudah untuk ditelusuri.

 Buku kasus HHI (PDF and cetak): https://www.icrc.org/eng/resources/
documents/publication/p0739.htm 

 
 Buku kasus HHI (basis data online): https://www.icrc.org/casebook/ 

4. Jurnal HHI: International Review of the Red Cross
Didirikan pada tahun 1869, International Review of the Red Cross adalah 
jurnal triwulanan yang diterbitkan oleh ICRC dan Cambridge University 
Press. Jurnal ini merupakan forum untuk berdebat tentang HHI dan tentang 
aksi dan kebijakan kemanusiaan yang berkaitan dengan konflik bersenjata 
dan situasi kekerasan lainnya. Sasaran pembacanya adalah pemerintah, 
organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional, universitas, media 
dan semua orang yang tertarik dengan isu kemanusiaan. Karena beragam 
perspektif yang ditawarkannya, dan pilhan bahasanya yang beragam, Review 
ini sangat membantu bagi pengajar dan peneliti.

 Jurnal HHI: https://www.icrc.org/eng/resources/international-review/
index.jsp 
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BASIS DATA ICRC

Basis data berikut ini menyediakan sumber hukum resmi untuk pengacara, 
personel militer dan kemanusiaan yang sudah mapan, dan akademisi yang 
ingin melengkapi pekerjaan, penelitian dan studi mereka dengan referensi 
mengenai ketentuan-ketentuan HHI yang relevan, aturan-aturan kebiasaan 
dan perundang-undangan nasional.

Basis data online: Treaties, States Parties and Commentaries
Basis data perjanjian, Negara-negara Pihak dan komentar berisi sekitar 100 
instrumen HHI yang berasal dari tahun 1856 hingga sekarang. Perjanjian, 
dokumen dan komentar terbaru mengenai Konvensi Jenewa (2016 dan 
seterusnya) dikelompokkan dalam bagian terkini dan sejarah serta disusun 
berdasarkan topik dan tanggal. Teks lama, seperti Konvensi Jenewa tahun 1864 
juga termasuk di dalamnya mengingat nilai historisnya. Pembaca dapat melihat 
setiap teks secara penuh (PDF di kolom sebelah kanan) atau berdasarkan pasal.

 Basis data online Treaties, States Parties and Commentaries: https://ihl-
databases.icrc.org/ihl 

Basis data online: Customary IHL
Basis data ini adalah versi terbaru dari studi ICRC tentang hukum humaniter 
internasional kebiasaan yang aslinya diterbitkan oleh Cambridge University 
Press. Juga tersedia dalam bahasa Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol, 
bagian pertama menyajikan analisis tentang aturan HHI kebiasaan yang ada. 
Bagian kedua berisi praktik yang mendasari aturan-aturan yang dianalisis 
di Bagian 1 dan diperbarui secara berkala oleh ICRC, bekerja sama dengan 
Palang Merah Inggris. Pembaharuan teranyar mengintegerasikan praktik 
nasional (warna hijau) untuk dua negara.

 Basis data online Customary IHL: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/home 

Basis data online: IHL national implementation
ICRC membuat basis data ini untuk berbagi informasi yang telah 
dikumpulkan mengenai langkah-langkah implementasi nasional. Isi basis 
data ini – perundang-undangan dan keputusan – diambil dari informasi 
yang dikumpulkan oleh Pelayanan Nasihat ICRC tentang Hukum Humaniter 
Internasional dan yang dikirim oleh Negara-negara. Basis data ini mungkin 
tidak lengkap, namun memberikan gambaran komprehensif tentang langkah-
langkah implementasi HHI yang dilakukan oleh semua Negara.

 Basis data IHL national implementation: https://ihl-databases.icrc.org/
ihl-nat 
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BULETIN ICRC

Buletin ICRC memberikan informasi berkala mengenai inisiatif kebijakan 
dan hukum humaniter ICRC, dan mengenai operasi kemanusiaan organisasi 
ini di seluruh dunia.

ICRC Law and Policy Newsletter 
Buletin elektronik dua-bulanan ini menyajikan pembaruan tentang 
perkembangan terakhir yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan 
kemanusiaan, seperti alat pembelajaran, acara, pelatihan, podcast, publikasi, 
dan banyak lagi. Buletin ini juga menyajikan pembaruan teranyar dari 
Humanitarian Law and Policy blog ICRC.

 Law and Policy Newsletter: https://www.icrc.org/en/law-and-policy-
newsletters 

 
ICRC Newsletter
Buletin ini, yang ditujukan untuk pembaca umum, memberikan informasi 
berkala tentang kegiatan kemanusiaan ICRC di seluruh dunia.

 ICRC Newsletter: www.icrc.org 



MISI
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi 
yang imparsial, netral, dan independen, yang misinya 
semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi 
kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan 
situasi kekerasan lainnya, dan memberi mereka bantuan. 
ICRC juga berusaha mencegah penderitaan dengan mem-
promosikan dan memperkuat hukum humaniter dan 
prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Didirikan pada tahun 
1863, ICRC merupakan cikal bakal dari Konvensi Jenewa dan 
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 
ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan 
internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam konflik 
bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.
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Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif adalah buku 
teks pengantar yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat pengetahuan 
tentang HHI di kalangan akademisi, pemanggul senjata, tenaga profesional 
kemanusiaan dan media. Buku ini menyajikan isu-isu kontemporer yang 
berkaitan dengan HHI dengan cara yang mudah diakses, praktis dan kom-
prehensif, dan sejalan dengan penafsiran ICRC tentang HHI. Format dan gaya 
khasnya menjadikannya buku ini pendamping sehari-hari yang ideal bagi siapa 
pun yang mempelajari HHI untuk pertama kalinya dan ingin tahu tentang isu-
isu yang berkaitan dengan konflik, serta personel militer dan kemanusiaan 
yang mencari panduan bermanfaat mengenai beragam topik.


