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MOTTO

ٌِع ا ْل َعلٌِ ُم
ِ َّ اج َن ْح لَ َها َو َت َو َّكلْ َعلَى
ُ السم
َّ َّللا ۚ إِ َّن ُه ه َُو
ْ ِلس ْل ِم َف
َّ ۞ َوإِنْ َج َن ُحوا ل
“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka
condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.”. (QS.Al Anfal:61)

ِ ِ ِ َّ
ِ ِ
 فَ َمَّر ِرياَح.ِّم ِة َخالِ ُد بْ ُن َولِْي ِد
ِ ََع ْن ِري
َ اح بْ ِن َربِْي ِع أَنَّوُ َخَر َج َم َع َر ُس ْول اللِّو
َ لى ُم َقد
َ  َو َع،صلّ َى اللوُ َعلَْيو ىف َغ ْزَوة غََزَىا
ِ َوأَصحاب رسوِل اللِ صلَّى الل علَي ِو وسلَّم علَى امرأَة م ْقتُولَة ِمَّا ا
يَ ْع ِِن َوُى ْم. فَ َوقَ ُف ْوا يَنْظُُرْو َن اِلَْي َها،ِّم ِة
َ
َ
َ صابَت الْ ُم َقد
ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ُ
ُْ َ ُ َ ْ َ

ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اللُ َعلَْي ِو
َ َ فَأَفْ َر ُج ْوا َعْن َها فَ َوق، َح ََّّت ََل َق ُه ْم َر ُس ْوِل الل َعلَى َراحلَتو،يَتَ َع َّجبُ ْو َن م ْن َخ ْلق َها
َ ف َعلَْي َها َر ُس ْول الل
ِ َ  فَ َق.ت ى ِذهِ لِت َقاتِل
ِ
 ( رواه أمحد. اِ َْلَ َّق َخالِ ًدا فَ ُق ْل لَوُ ََل تَ ْقتُلُ ْوا ذُِّريَةً َوََل َع ِسْي ًفا:َح ِد ِى ْم
َ َو َسلَّ َم فَ َق
َ ال ِل
َ ُ َ َ َما َكان:ال

)وأبو داود

“Dari Riyah bin Rabi’, sesungguhnya dia pernah keluar bersama rasulullah
SAW sendiri turut berperang, dengan didahului oleh Khalid bin Walid, lalu Riyah
bersama para sahabat Rasulullah SAW melalui seorang perempuan terbunuh,
terkena oleh pendahulunya itu, lalu mereka berhenti melihat perempuan tersebut
yakni mereka merasa heran terhadap orang yang melakukannya sehingga Rasulullah
SAW bertemu mereka diatas untanya. Kemudian mereka minggir dari perempuan
itu, lalu Rasulullah SAW berhenti di dekatnya, seraya bersabda,” perempuan ini
tidak turut berperang,” kemudian beliau bersabda kepada seseorang diantar mereka
itu: susullah Khalid, kemudian katakan kepadanya, “ jangan kamu membunnuh
anak-anak dan pekerja”.[ HR. Ahmad dan Abu Dawud]1. Shoheh Muslim.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang teori perang dan
perlindungan hak sipil menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (library
Research) Pengumpulan data ini di peroleh dari literatur-literatur yang berkaitan
dengan objek penelitian. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan
baik hukum Islam maupun hukum humaniter internasional sama-sama terdapat
aturan, pengaturan metode dan tatacara perang serta perlindungan terhadap pihak
yang terlibat dan tidak terlibat dalam perang. Hanya saja perang dalam Islam
bertujuan bukan hanya untuk kepentingan negara terdapat kepentingan agama
yang utama. Bukan hanya kepentingan duniawi semata tapi demi menegakkan
kalimatullah, dari dunia sampai akhirat tercakup dalam hukum Islam berbeda
halnya dengan hukum humaniter internasional dimana kepentingan ytang terdapat
dalam hukum ini adalah untuk kepentingan duniawi saja. Dimana perang
merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari maka hukum humaniter
tidak melarang perang. Perlindungan pendukuk sipil di waktu Perang merupakan
bagian dari etika perang dalam Islam jaminan keselamatan dalam dalam perang
tersurat dalam surat AL Baqarah ayat 190 dimana ayat tersebut mengandung
isyarat jika yang tidak terlibat dalam perperangan dijamin dalam setiap tindak
kekerasan. Kalimat tidak melampaui batas, mengandung arti dalam keadaan
darurat, kacau balau, penuh luapan emosi peperangan, harus menahan diri untuk
tetap menjaga martabat kemanusiaan untuk tidak berbuat melampui batas. Kaum
muslimin dilarang memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah
renta, dan yang telah mengatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti
kaum muslimin telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah
SWT. Dalam hukum mumaniter internasional ketentuan yang mengatur tentang
penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Negara yang telah
meratifikasi konvensi jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang
nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap yang melakukan
atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadaap konvensi.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
transliterasi berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rid An
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor:
u543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya
sebagai berikut:
ARAB
Konsonan

LATIN

Nama

Konsonan

ا

Keterangan
Tidak dilambangkan (half madd)

ب

B

B

Be

ت

T

Th

Te

ث

Ts

Th

Te dan Ha

ج

J

J

Je

ح

Ch

ḥ

Ha (dengan titik di bawah)

خ

Kh

Kh

Ka dan Ha

د

D

D

De

ذ

Dz

Dh

De dan Ha

ر

R

R

Er

ز

Z

Z

Zet

س

S

Sh

Es

ش

Sy

Sh

Es dan Ha

ص

Sh

ṣ

Es (dengan titik di bawah)

ض

Dl

ḍ

De (dengan titik di bawah)

ط

Th

ṭ

Te (dengan titik di bawah)

ظ

Dh

ẓ

Zet (dengan titik di bawah)

ع

„

„

Koma terbalik di atas

غ

Gh

Gh

Ge dan Ha

ف

F

F

Ef

ق

Q

Q

Qi

ك

K

K

Ka

ل

L

L

El

م

M

M

Em

ن

N

N

En

و

W

W

We

ه

H

H

Ha

ء

A

ʼ

Apostrof

ي

Y

Y

Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara

harakat

dengan

huruf,

translitterasinya

dalam

tulisan

Latin

dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
a. Vocal rangkap ( ْسو
َ ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:
al-yawm.
b. Vocal rangkap ( ْسي
َ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:
al-bayt.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan

tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( ْ = ال َفاْت َِحةal-fātiḥah ),
(  = ال ُعلُومal-„ulūm), dan ( ْ = قِيمةqīmah).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( = ḥaddun), ( = saddun),
( = ṭayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (  = ال َبيتal-bayt),
( ْ= السمأءal-samā‟).
6. Tā‟marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā‟ marbūtah
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (  = رُ ؤ َي ُةْال ِهاللru‟yat alhilāl ).
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُ ؤ َي ُْة
fuqahā‟).

= ru‟yah ), ( فُ َق َهاء

=

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut Hedley Bull dikutip dalam Syuryansah, Perang merupakan
kekerasan yang terorganisir yang dilakukan oleh unit politik yang satu dengan unit
politik yang lainnya. Sedangkan menurut Clausewitz dikutip dalam Syuryansyah,
perang merupakan tindakan yang ditujukan untuk memaksa atau mendorong pihak
lawan untuk memenuhi keinginan pihak yang melakukan perang (an act intended
to compel our opponent to fulfil our will).2Perang dan berbagai macam
pertempuran tidak terhenti terjadi sejak Allah menciptakan manusia. Keinginan
manusia untuk saling menghancurkan adalah asal mula terjadinya perang, dan
keinginan tersebut ditimbulkan dari ketersinggungan, persaingan, penganiayaan,
kemarahan.
Sejarah manusia hampir tidak pernah bebas dari perperangan. Mochtar
Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan
bahwa selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250
tahun perdamaian. Perang hanya salah satu bentuk perwujudandari naluri untuk
mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun
dalam pergaulan antar bangsa. Sehingga, perang merupakan salah satu hal yang
sama tuanya dengan sejarah umat manusia.3

2

Syuryansyah, Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer,”Prosiding Interdisiplinery
Post Graduated Student conference 2nd”,Isbn : 978-602-19568-3-0, hlm.2.
3
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : Bina Cipta,
1980 : 7

Dampak yang ditimbulkan oleh perang seperti trauma terhadap korban
perang yang selamat, menimbulkan krisis pangan pada negara korban perang,
kerusakan dimana-mana dan banyaknya pihak sipil yang menjadi korban.
Berdasarkan kenyataan pada perang dunia I bahwa lebih dari 80% korban
perang adalah penduduk sipil. untuk

melindungi pihak sipil dalam

peperangan maka lahirlah hukum internasional.
Hukum Internasional itu dapat didefinisikan sebagai : Bahwa Hukum
Internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas negara antara ; (1) negara dengan negara (2)
negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau (3) antara subyek hukum
bukan negara satu sama lain.4
Dalam agama Islam melindungi negara bagi setiap warga negara
merupakan kewajiban dengan alasan utama adalah menahan dari serangan musuh
yang berbuat zhalim tidak adil dan merusak perdamaian. Alasan ini menegaskan
jika Islam tak menyukai pertumpahan darah dan selesaikan permasalahan dengan
pedang, karena pengislaman dengan pedang sama sekali bertentangan dengan
naluri Nabi Muhammad saw.5Satu ayat yang berkaitan dengan ini terlihat dari
surat An Nisa ayat 75 yang artinya:
ان الَّيٌِنَ ٌَقُولُونَ َل َّب َنا جَ ْن ِل ْج َنا
ِ َّ ٌل
ِّ َي َعمٌِنَ مِن
ْ َّللا َوا ْل ُم ْس َت
َ ًَِو َما لَ ُك ْم ََل ُت َقاتِلُونَ ف
ِ الل َج
ِ ِسب
ِ َال َوال ِّن َسالِ َوا ْل ِو ْلا
ٌلا
ًّ ِاج َعلْ َل َنا مِنْ لَ ُا ْن َك َنص
ْ اج َعلْ لَ َنا مِنْ لَ ُا ْن َك َولِ ًٌّّا َو
ْ مِنْ َٰ َه ِي ِه ا ْل َق ْل ٌَ ِة ال َّظال ِِم جَهْ ل ُ َها َو

4

Mochtar kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : Bina Cipta,
1977, hlm. 3.
5
Muh. Fajar Shodiq,“Perlindungan Penduduk Sipil Dan Etika Perang Dalam Islam,
”Jurnal GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014, hlm. 1439.

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela)
orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak
yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri
ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi
Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!.”
Keterpaksaan mengangkat senjata dan lebih suka dengan cara-cara damai
diperlihatkan saat Rasulullah selalu mengedepankan perjanjian damai terlebih
dahulu, jika itu memungkinkan. Hal ini terlihat dari surat An Nissa‟ ayat 90:
ۚ صاُو ُل ُه ْم جَنْ ٌُ َقاتِلُو ُك ْم جَ ْو ٌُ َقا ِتلُوا َق ْو َم ُه ْم
ُ ْإِ ََّل الَّيٌِنَ ٌَصِ لُونَ إِلَ َٰى َق ْو ٍم َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َن ُه ْم مٌِ َثاقٌ جَ ْو َجا ُلو ُك ْم َحصِ َلت
َّ َ سلَ َم َف َما َج َعل
َّ ال
َ َولَ ْو
َّللاُ لَ ُك ْم
َّ سلَّ َط ُه ْم َعلَ ٌْ ُك ْم َفلَ َقا َتلُو ُك ْم ۚ َفإِ ِن ا ْع َت َزلُو ُك ْم َفلَ ْم ٌُ َقاتِلُو ُك ْم َوجَ ْل َق ْوا إِلَ ٌْ ُك ُم ال
َ ََّللا ُ ل
َ ش
س ِب ًٌّل
َ َعلَ ٌْ ِه ْم
“Jika musuh ingin berdamai memerangikamu dan memerangi kaumnya.
Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberikekuasaan kepada mereka
terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka
membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan
perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk
menawandan membunuh) mereka. ”6
Tidak dapat dipungkiri bahwa peperangan telah dan masih akan terjadi,
kezaliman masih merajalela, dan pelanggaran terhadap prinsip- prinsip hukum dan
ajaran-ajaran luhur Islam masih kerap dilakukan oleh para tiran, para pelanggar
hukum, dan mereka yang mengabaikan ajaran-ajaran luhur agama dan nilai-nilai
moralitas dan kemanusiaan. Oleh karenanya, kajian tentang perlindungan yang
dibutuhkan bagi para korban peperangan seperti korban tewas, cedera, sakit,
tawanan perang, korban kapal karam, hilang, serta penduduk sipil dan obyekobyek sipil menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan.7Secara umum pihak
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lawan berusaha menghancurkan musuh, namun harus mengikuti ketentuan hukum
humaniter terhadap siapa yang dapat dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap
penduduk sipil yang tidak bersalah.
Sebagai Contoh seorang warga sipil Irak yang ditemukan di dekat lokasi
peledakan bom yang menewaskan tentara AS, ditangkap, dibawa ke markas
militer, disuruh memegang senjata oleh tentara AS, agar dapat dijadikan alasan
untuk dibunuh. Di bagian lainnya, seorang tahanan remaja dan seorang tahanan
dewasa Irak, disuruh berlutut sambil mulutnya di isi peluru, mereka diancam akan
dieksekusi jika tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tentara Amerika.
Di bagian lainnya lagi, di ungkapkan, seorang anak remaja pura-pura dieksekusi
di hadapan ayah dan saudara lelakinya, yang ditahan karena diduga terlibat
penjarahan.8
Contoh di atas merupakan bentuk-bentuk perlakuan militer terhadap warga
sipil yang seringkali melanggar aturan hukum humaniter oleh karena itu, dalam
rangka melindungi hak asasi orang dalam berbagai situasi, instrument yuridis
menjadi suatu hal yang diperlukan agar dapat memberi kepastian hukum dalam
melaksanakan perlindungan hak setiap orang.9
Dari sana penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana teori
perang dan bentuk perlindungan dan perlakuan penduduk sipil pada saat
terjadi perang, yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dan
Hukum Islam. Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan
8
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pendekatan normatif yuridis, yang bersifat dekriptif analitik komparatif, yaitu
dengan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua
siStem hukum tersebut.
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk menyusun skripsi tentang perlindungan warga sipil dalam perang dengan
judul “Perlindungan Warga Sipil dalam Perang Menurut Islam dan Hukum
Humaniter Internasional”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana teori perang menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter
Internasional?
2. Bagaimana bentuk perlindungan dan perlakuan warga sipil pada saat
terjadi perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum
Islam?

C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan
pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah
penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya
membahas tentang teori perang dan perlindungan hak sipil menurut Hukum Islam
dan Hukum Internasional.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya
suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi
ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui teori perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan
Hukum Islam
b. Mengetahui bentuk perlindungan dan perlakuan terhadap penduduk
sipil pada saat terjadi perang dalam Hukum Humaniter Internasional
dan Hukum Islam.
2.kegunaan penelitian
a. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Syari‟ah
khususnya jurusan Hukum Tata Negara.
b. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan
praktisi masyarakat.
c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu
(S1) di Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
E. Kerangka Teori
1.

Hubungan Internasional, Kekuasaan Negara, Konflik
hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional.

dan

Secara umum pengertian hubungan internasional adalah hubungan yang
dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial,

populasi, dan otonomi daerah yang secara efektif mengontrol wilayah dan
penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis. Hubungan internasional
mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa
dalam masyarakat dunia dan cara berfikir manusia. Negara merupakan unit
hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor dalam masyarakat antar bangsa.
Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan
tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan. Pada dasarnya Hubungan
Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain.10
Salah satu sumber dari konflik hubungan yang dibangun antar negara
adalah Kepentingan sendiri (egosentris), hal ini menimbulkan aspirasi untuk
mempertahankan dan meningkatkan kekuatan negara dalam hubungannya dengan
negara lain. kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk dapat mengeluarkan
kebijakan-kebijakan untuk dapat melakukan tindakan politis yang berakibat pada
sebuah keadaan yang memicu terjadinya konflik. Dalam hubungan internasional
konsep kekuasaan sering diselimuti kabut dua kekuasaan. Konsep ini dapat
dimengerti terutama dalam bidang militer, dimana kekuasaan menjadi pemicu
untuk melakukan peperangan.11
Hukum perang atau yang sering disebut dengan Hukum Humaniter
Internasional (HHI), atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama
tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri.
Dalam sejarahnya Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam
aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Hukum Humaniter
10
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Internasional itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan
dan kebutuhan militer dari negara-negara. Hukum Humaniter Internasional tidak
dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang
yang

menentukan

permainan

“perang”,

tetapi

karena

alasan-alasan

perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu
dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan.
Dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter disebut sebagai
peraturan tentang perang berperikemanusiaan. 12
Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara
di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan Hukum
Humaniter Internasional. Kehadiran HHI sebagai norma bagi negara-negara dunia
telah meletakkannya sebagai bagian dari Hukum Internasional, yang merupakan
salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk negara
damai dan negara yang netaral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang
dialami oleh individu akibat perang yang terjadi di berbagai negara.13
2. Definisi Perang Secara Umum
Perang memiliki berbagai definisi jika dilihat dari berbagai sudut pandang,
namun dilihat dari segi hukum, beberapa ahli hukum berpendapat sebagaimana
dijelaskan oleh Rizki Bima. Pertama menurut Francois, Perang adalah keadaan
hukum antara negara-negara yang saling bertikai dengan menggunakan kekuatan
militer. Supaya ada perang dalam arti teknis, harus ada animus belligerendi (niat
untuk mengakhiri hubungan damai). Kedua menurut Openheim, Perang adalah
12
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persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan
membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang.
Dimana perang memiliki Ciri khas/kharakteristik seperti, Pertikaian antara negara
(contention between states) dengan menggunakan angkatan perang, tujuan adalah
menguasai lawan. Ketiga menurut Mochtar Kusumaatmadja, Perang adalah suatu
keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan
bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri
hubungan damai dengan pihak lain.
Keempat menurut Mc.Nair, war is a state or condition of affairs, not a
mere series of actsof force. State of affairs terjadi apabila suatu negara
menyatakan dengan tegas bahwa ada perang. Apabila tanpa pernyataan tegas,
suatu negara melakukan tindakan kekerasan (senjata) terhadap negara lain,
disertai indikasi-indikasi adanya animus belligerendi. Apabila suatu negara
melakukan tindakan kekerasan (senjata), tidak disertai animus belligerendi, tetapi
Negara yang dimusuhi menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang
menimbulkan/menghasilkan state of war (keadaan perang).14
Dalam bahasa arab perang disebut Jihad, Qital dan Harb. Jihat secara
bahasa berarti “al masyaqqah” yang berarti kesusahan, kepayahan, masyarakat
atau berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga atau pengorbanan untuk sesuatu yang
mulia. Menurut Ar Ragib yang di kutip oleh Amin Widodo arti jihad menurut
bahasa adalah menghadapi musuh maksudnya, memerangi musuh yang nyata,
musuh yang tidak nyata yaitu syaitan dan memerangi hawa nafsu. Secara istilah
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Al Qurtuby menjelaskan bahwa jihad adalah semua perbuatan yang menunjukkan
kepada usaha mengerjakan perintah Allah SWT dan meninggalkan semua
larangannya dengan cara mengendalikan diri untuk mentaati Allah dan menolak
ajakan hawa nafsu yang berujung perbuatan zalim dan kupur.15
Jihad dalam arti yang mutlak dengan sinonim kata Al Qital di dalam Al
Qur‟an jumlahnya sedikit sekali sedangkan yang banyak dipakai iyalah dengan
ibarat fie sabilillah yang berarti suatu jalan yang dapat menyampaikan cita-cita
untuk memperoleh keridhoan Allah. Al Harb dipakai sinonim dari kata Al Qital
mengandung makna mengangkat senjata. Makna jihad lebih populer dengan arti
perang demi kepentingan agama. Dengan demikian konsep “Jihad”, “Qital” dan
“Harb”, menurut hukum islam sangat luas pengertian dan banyak kandungannya,
namun yang jelas pengertian dari ketiganya menurut hukum Islam yaitu segala
amal perbuatannya ikhlas yang ditujukan untuk kepentingan mencari keridhoan
Allah dan bertujuan untuk kepentingan ummat.16
3. Islam dan hubungan internasional
a. Pembagian Wilayah
Dunia terbagi manjadi dua kawasan: kawasan Islam (dar al-Islam) dan
kawasan perang (dar al-harb). Di antara fuqaha ada yang membagi kawasan
dunia tidak hanya menjadi dua sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun
mereka menambahkan kawasan yang ketiga, yakni dar al-„ahd atau dar al-shulh.14
dalam pembagian wilayah ini dapat dilihat, jika hukum Islam berlaku di suatu
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daerah maka daerah itu adalah dar al-Islam17, namun jika hukum Islam tidak
berlaku di suatu daerah maka daerah itu merupakan dar al-harb.
Yang dimaksud dengan dar al-‟ahd atau dar al-shulh adalah daerah atau
negeri yang tidak tunduk kepada kekuatan Islam tetapi mempunyai perjanjian
damai yang harus dihormati oleh mereka, dan mereka mempunyai kekuasaan
penuh atas daerahnya. Sementara fuqaha mazhab Hanafi tidak pernah mengakui
kawasan yang ketiga itu. Dalam kaitannya dengan dar al-‟ahd atau dar al-shulh
ada dua hal yang perlu diperhatikan: pertama, negara yang memaklumkan perang
kepada Islam atau yang memusuhi umat Islam yang kemudian negara Islam
menawarkan tiga pilihan yaitu menjadi ahl al-dzimmah, memeluk Islam atau
berperang dan ternyata mereka memilih untuk menjadi ahl al-dzimmah dengan
membayar jizyah sebagai imbalan dari jaminan keamanan mereka18.
Kedua, negara yang bukan negara Islam yang tidak memusuhi Islam dan
tidak mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Dalam hal ini negara
tersebut bisa disamakan dengan negara sahabat. Bentuk dar al-‟ahd atau dar alshulh yang terakhir inilah justru yang dijumpai pada saat ini karena negara-negara
yang menyatakan diri sebagai negara Islam telah banyak membuat persetujuan
persahabatan dengan negara-negara non Islam.
Jika dipelajari lebih dalam lagi sebenarnya dar al-‟ahd atau dar al-shulh
sudah bisa dicakup dalam definisi dar al-Islam, termasuk dar al-Islam negara
yang dikuasai non Muslim selama kaum Muslimin yang ada di dalamnya bisa
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melahirkan hukum-hukum Islam. Sedangkan dar al-‟ahd atau dar al-shulh pasti
dinamakan dar al-harb bila kebebasan menjalankan hukum-hukum tersebut tidak
ada. Jadi, di dalam dar al- ‟ahd atau dar al-shulh pun juga disyaratkan adanya
kebebasan bagi kaum Muslimin untuk menjalankan syariat Islam, yang dengan
demikian sudah mencukupi syarat untuk dinamakan dar al-Islam menurut definisi
Abdul Qadir Audah tersebut.19
b. Kewarganegaraan
Kaum Muslim
Semua orang yang beriman, apakah mereka dilahirkan di negara Islam
atau telah berhijrah ke negara Islam, merupakan warga negara Islam dan menjadi
saudara satu sama lainnya
Kaum Dzimmi
Dzimmi (ahl al-dzimmah) adalah penduduk non Muslim dari kawasan Islam
yang melaksanakan hukum Islam (dalam hal yang tidak berhubungan dengan
kepercayaan mereka), menetap untuk selamanyadi kawasan Islam tanpa melihat apa
agama dan kepercayaan mereka. Mereka mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa
dan harta mereka. Mereka berkedudukan sama dengan kaum Muslimin. Seseorang
menjadi dzimmi karena adanya perjanjian keamanan. Jaminan keamanan bagi mereka
adalah untuk selama-lamanya, yakni selama mereka menetap di dar al-Islam.20
Selain Muslim dan dzimmi, ada lagi golongan lain yang juga dibenarkan
berada di kawasan Islam. Golongan ini adalah penduduk kawasan perang (dar alharb) yang beragama Islam, memasuki kawasan Islam untuk sementara waktu, bukan
19
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20

untuk selamanya. Mereka mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa dan harta
mereka untuk sementara waktu. Setelah waktu yang diperjanjikan itu habis maka ia
harus segera meninggalkan kawasan Islam dan dia tidak lagi mandapatkan jaminan
keamanan, terkecuali kalau memang ia kemudian berkehendak untuk berdiam di sana
selamanya.
Adanya konsep tentang dar al-Islam dan dar al-harb sebagaimana telah
disebutkan di atas maka hubungan antara dar al-Islam dan dar al-harb dapat dibaca
dengan menggunakan “teori perang”.21

F. Tinjauan Pustaka
Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang
peneliti lakukan, yaitu;
Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Rizki Bima Anggara “Studi
komparasi antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam mengenai
perlakuan tawanan perang, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008, Penelitian
ini berfokus mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan
perbandingan perlakuan tawanan perang pada Hukum Humaniter Internasional
dan Hukum Islam.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di pergunakan
yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis
data komparatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, pertama dalam
konsep Hukum Humaniter Internasional, pengaturan perlakuan tawanan perang
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dalam diatur dalam Annex Konvenasi IV Den Haag 1907, Bab III Konvensi
Jenewa 1949 pasal 4-121, Pasal 1-20, Pasal 11, 43, dan 44 Protokol Tambahan I
1977, Pasal 165 San Remo Manual. Selanjutnya, dalam konsep Hukum Islam
diatur dalam Al-Quran, dan As-Sunah.Kedua, ternyata antara kedua konsep
hukum tersebut terdapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.
Persamaan kedua konsep hukum tersebut yaitu mengenai perlindungan umum
tawanan perang, mematuhi peraturan negara penahan, sarana dan prasarana yang
memadai, penempatan tawanan perang, berbagai kegiatan yang diperlukan
tawanan,sanksi, proses peradilan, dan berakhirnya penawanan. Perbedaan kedua
konsep hukum tersebut yaitu tentang pengertian dan kriteria tawanan perang,
keputusan untuk melakukan penawanan, pangkat tawanan perang, penerapan
peraturan disiplin,tenaga kerja tawanan perang, wakil tawanan perang, proses
peradilan dan berakhirnya penawanan.22
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dyo Dyantara “Perlindungan
Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional”
Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Penelitian ini berfokus mengkaji untuk
mengetahui mengenai kedudukan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata
dan gambaran perlindungan relawan kemanusiaan menurut hukum humaniter
internasional. Skripsi ini berupa penelitian kepustakaan. Penelitian dilaksanakan
di perpustakaan pusat universitas hasanuddin dan perpustakaan fakultas hukum
universitas hasanuddin Makassar. Guna mencapai tujuan di atas penulis
menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yaitu
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mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah,jurnal ilmiah, laporanlaporan, surat kabar, internet serta bahan kepustakaan lainnya dan data yang
terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan
dalam bentuk deskriptif.
Kesimpulan dari penelitian ini perlindungan relawan kemanusiaan
ditinjau dari hukum internasional. Menurut hukum humaniter internasional bahwa
menurut prinsip pembedaan (distinction principle) dalam hukum humaniter,
relawan kemanusiaan masuk dalam kategori non-kombatan atau yang bukan
menjadi objek penyerangan. Perlindungan yang diberikan kepada relawan
kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional sesuai dalam Konvensi
Jenewa 1949 dan protokol I, dan II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap
Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan
akan di adili di mahkamah pidana internasional sesuai statuta roma 1998.23
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh Fajar Shodiq, staf pengajar di
IAIN Surakarta,”Perlindungan Penduduk Sipil dan Etika Perang dalam Islam”.
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah jika tinjauan iqih siyasah mengenai
perlindungan pada penduduk sipil juga etika pada saat perang ternyata sangat
diperhatikan dalam Islam jauh sebelum Konvensi jenewa ke IV tentang
perlindungan penduduk sipil diwaktu perang tahun 1949. Yang mana pada
konvensi ini tertulis secara rinci perpasal-pasal mengenai apa yang harus
dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai pada saat perang yang berhubungan
dengan perlindungan penduduk sipilnya. Meski tak secara khusus termuat dalam
23
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sebuah peraturan, namun ayat-ayatNya tersebar secara nyata dan gamblang juga
tersirat mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh para prajurit dalam
melindungi penduduk sipilnya diwaktu perang, dan dilengkapi pula dengan
hadist-hadist Nabi SAW yang mengenapi peraturan Allah ini. Islam terbukti
melakukan perlindungan secara menyeluruh pada semua pihak yang harus
dilindungi dan tak mempunyai peran dalam pertempuran.24
Berbeda halnya dengan skripsi-skripsi di atas bahwa penelitian yang saya
lakukan adalah bertujuan untuk mengetahui teori perang menurut hukum Islam
dan hukum humaniter internasional serta perlindungan warga sipil dalam perang
menurut hukum Islam dan hukum humaniter internasional.
Demikian tinjauan pustaka ini dibuat, dimana terdapat perbedaan pokok
dan materi bahasan antara yang saya lakukan dengan skripsi terdahulu, dimana
fokus penelitian yang dilakukan Rizki Bima menjelaskan perbandingan
perlindungan terhadap tawanan perang menurut hukum Islam dan hukum
humaniter internasional. Dan Skripsi Dyo Dyantara lebih spesifik terhadap
perlindungan relawan kemanusiaan ditinjau dari hukum humaniter internasional.
Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang teori perang menurut hukum
Islam dan Hukum Humaniter Internasional, serta perlindungan terhadap warga
sipil dalam perang menurut hukum Islam dan hukum humaniter internasional.
G. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
pustaka (library Research), karena persoalan penelitian yang ditulis hanya bisa
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dijawab lewat penelitian pustaka.25 Adapun teknik yang di gunakan dalam
penelitian ini yaitu :
1. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan
dengan objek penelitian. Objek penelitian ini yang berkaitan dengan teori
perang Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam perlindungan terhadap
penduduk sipil.
Literature-literatur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan ini
terbagi pada dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder.Sumber primer
adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.26yang
menjadi data primer dalam kaitan ini adalah buku-buku dan karya-karya lain
yang relevan dengan pokok pembahasan langsung memberikan data kepada
pengumpul data.27Yang menjadi data Sekunder dalam Penelitian ini yaitu,
Jurnal, Ensiklopedia, Website.
Lebih lanjut teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : Teknik
Kepustakaan
Teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data dari informasi dengan
bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya
dalam bentuk buku, naskah, catatan, dokumen-dokumen dan sebagainya yang
relevan dengan penelitian.
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Teknik kepustakaan merupakan seragkaian yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca, mempelajari serta menelaah buku-buku
untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan teknik
kepustakaan adalah memahami sistem yang digunakan agar mudah ditemukan
buku-buku yang dapat menunjang dan berkaitan erat dengan topik penelitian yang
sedang dibahas sehingga diperoleh data yang mempertajam orientasi dan dasar
teoritis tentang masalah dalam penelitian ini.
2. Teknik Analisis Data
Dalam dunia penelitian, khususnya dalam studi kepustakaan, seleksi
bergantung pada metode kritik teks. metode kritik teks pada dasarnya
mempertimbangkan tiga unsur, di antaranya adalah :
1. Teks, tidak dipahami semata-mata sebagai studi bahasa. Teks bukan
hanya sekedar kata-kata yang tercetak atau tertulis pada lembaran kertas,
tetapi semua jenis komuniasi, ucapan, music, gambar, efek suara, citra
dan sebagainya.
2. Konteks ialah relasi antar teks yang memasukkan semua situasi yang
terkait pula dengan hal-hal yang berada di luar teks, tetapi pemakaian
bahasa.
3. Wacana ialah upaya pengungkapan maksud-maksud atau pemahaman
teks dan konteks, baik yang tersembunyi maupun yang gamblang atau
blak-blakan.

H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya
menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran
tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,
Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.
BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan
Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika
Penulisan dan Jadwal Penelitian.
BAB III dipaparkan tentang gambaran umum mengenai teori perang hukum
internasional dan hukum Islam
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.
BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup
serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

BAB II
GAMBARAN UMUM HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL (HHI)
A. Gambaran Umum Hukum Islam
1.Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam
Hukum islam dalam perjalanan sejarah telah menempuh suatu proses
perjalanan yang sangat panjang yaitu sudah lebih 14 abad. Titik awalnya bermula
sejak masa Nabi Muhammad SAW yang pada periode Negara Madinah
mengenban dua tugas, yaitu sebagai rasullullah SAW dan sebagai kepala Negara
Madinah. Kemudian hukum Islam tumbuh dan berkembang, bahkan pernah
mengalami masa gemilang yang dimanifestasikan dalam bentu aliran-aliran
pemikiran yang terkenal sebagai mazhab yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan
Hambali. Masa gemilang beransur surut setelah ada pendapat bahwa “pintu ijtihad
telah ditutup”.28
Muhammad Tahir Azhary membagi sejarah Islam dibagi menjadi lima
periode yaitu, periode Nabi Muhammad SAW (610-632 M), periode khulafaur
rasyidin (632-662 M), periode pembinaan dan pengembangan (abad ke-7 sampai
ke-10), periode kelesuan pemikiran (abad ke-10 sampai ke-13) dan periode
kebangkitan dan reformasi (abad ke-13 sampai sekarang.)29
Alaiddin koto dalam buku filsafat hukum Islam membagikan secara
ringkas perkembangan perkembangan hukum Islam kepada beberapa periode:
28
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pertama, periode pertumbuhan, dimulai sejak kebangkitan (bi‟tsah) Nabi
Muhammad Saw. Sampai beliau wafat (12 Rabi‟ul Awwal 11 H/8 juni 632 M),
periode ini berlangsung selama 20 tahun dan berapa-berapa bulan yaitu pada masa
ketika nabi berada di Mekkah dan sejak Nabi hijrah ke Medinah, pada masa ini
hukum Islam bersifat praktis realistis yaitu hukum yang berasal dari peristiwa
yang betul-betul terjadi sumber hukum. Pada periode ini adalah wahyu Allah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad baik yang kata-kata dan maknanya langsung
dari Allah maupun hanya maknanya dari Allah, sedangkan kata-katanya dari
Nabi.30
Kedua, periode sahabat dan tabi‟in, mulai dari khalifah pertama (khulafat
alRasyidin) sampai pada masa Dinasti Ammawiyin (11 H-10 H/632M-720 M),
pada periode ini prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh sahabat adalah
melalui penelusuran mereka terhadap Al-Qur‟an dan hadist ditambah dengan
ijtihad baik dengan jalan Qiyas atau perpedoman kepada kemaslahatan orang
banyak.31 ketiga, periode kesempurnaan, yakni periode imam-iman mujtahid besar
di ranah islamiyah pada masa keemasan bani Abbasiyah yang berlansung selama
250 tahun (10H-350H/720M-961M); pada masa ini hukum Islam (fiqh)
mengalami kemajuan yang sangat pesat oleh karna pesatnya gerakan ijtihad pada
masa ini lalu diadakan penulisan dan pembukuan hukum Islam secara intensif
baik berupa penulisan hadist-hadist Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi‟in,
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tafsir Al-Qur,an kumpulan pendapat imam-imam fiqh, dan pengusunan ilmu-ilmu
fiqh.32
Keempat, periode kemunduran sebagai akibat dan kebekuan karena hanya
menyandalkan dan menyandarkan pemikiran kepada produk-produk ijtihad
mujtahid-mujtahid sebelumnya yang dimulai pada pertengahan abad keempat
hijriyah sampai akhir abad ke-13H, atau sampai terbitnya buku al-almajallat alAhkam al-„Adliyat tahun 1876M;, kelima, periode pembangunan kembali, mulai
dari terbitnya buku itu sampai sekarang., pada periode ini umat Islam menyadari
kemunduran dan kelemahan mereka yang sudah berlangsung semakin lama
banyak ulama-ulama melakukan gerakan pembaharuan dan menyerukan kepada
umat Islam untuk meninggalkan taklid dan kembali kepada Alqur‟an dan hadist.
Tanda-tanda kebangunan fiqh islam pada periode ini adalah umat islam telah
mulai mempelajari fiqih melalu cara berpandingan lalu diadakan penyusunan
perundang-undangan suatu Negara yanf tidak lagi hanya terpaut kepada mazhab
tertentu.33
2. Pengertian Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian
Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu
dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui
persis maknanya.34 Yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukm dan ahkam,
syariah atau syariat, fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berhubungan
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dengan istilah-istilah tersebut. hukum adalah seperangkat ukuran tingkah laku
yang mengatur interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan. 35 Hukm atau
Ahkam adalah norma atau akidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman
yang digunakan untuk menilai tingkah laku perbuatan manusia dan benda. Dalam
hukum Islam terdapat lima hukm atau kaidah yang digunakan sebagai patokan
mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapang mualah.
Kelima kaidah tersebut terdiri dari,jaiz atau mubah, sunnat, makruh, wajib dan
haram.36Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah berupa
ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan
maupun perintah yang meliputi seluru aspek hidup dan kehidupan manusia,37
Fiqh adalah paham atau pengertian jika dihubungkan dengan kata ilmu, maka
ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat
dalam Alquran dan sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah
dewasa dan sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.38
Hukum Islam menurut Hasbi Ashiddiqi di kutip dalam Zainuddin ali
menjelaskan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum
untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu
hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan
dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak
tanduk atau pun tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang
berlaku dan menyikat untuk semua anggotanya. Kemudian kata hukum
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disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah
peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang
tingkah laku mukallaf (orang sudah dapat dibeban kewajiban) yang diakui dan
diyakuni berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.39
Abd. Shomad dalam bukunya tentang hukum islam menyimpulkan bahwa
yang dinamakan dengan hukum islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah
dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat,
sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum islam (Amaliah)
terdiri atas dua cabang hukum yang sama yaitu hukum ibadah dan hukum
muamalah, hukum ibadah adalah yang mengatur hubungan manusia dengan
tuhan-Nya, sedangkan hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan
antar manusia.40
3. Sumber Hukum Islam
Sumber hukum Islam adalah (1) Al-Qur‟an (2) As-Sunnah (Al-hadis)
serta (3) akal pikiran (ra‟yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad
karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan sebagian jalan
(metode) atau cara, „diantaranya adalah‟ (a) ijmak, (b) qiyas, (c) istidal, (d) almasalih al-mursalah, (e) istihsan, (f) istishab, (g) „urf.41
Berikut penjelasan singkat mengenai sumber-sumber dari hukum Islam.
Al-Qur‟an adalah sumber hukum pertama dan utama yang memuat kaidah-kaidah
fundamental yang memerlukan pengkajian, penelitian dan pengembangan lebih
39
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lanjut.42 A. Hanafie dikutip dari Abdul Ghofur Ansori dan Yulkarnain Harahab
mendefinisikan Al Qur‟an sebagai kumpulan Firman Allah yang diturunkan
Kepada Nabi Saw melalui Jibril dan dinukilkan dengan jalan mutawattir dan
dengan bahasa Arab. Al Qur‟an merupakan hujjah atas umat manusia dan hukumhukumnya merupakan undang-undang yang wajib di ikuti.43Sunnah berarti segala
yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik bagi penerangan isi al Qur‟an
maupun tidak. Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna al Qur‟an
dalam menjelaskan hukum-hukum syara‟.44 Ijtihad adalah upaya yang dilakukan
dengan mencurahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh dari seseorang
dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariah.45
Dalam melakukan ijtihad ada beberapa metode yang digunakan, pertama
ijmak. Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa
sesudah wafatnya Rasulullah akan suatu hukum syariah mengenai perbuatan
tertentu dari mukallaf.46Madzab adalah kumpulan hukum yang digali oleh sahabat,
difatwakan dan digunakan untuk memutuskan suatu perkara.47Qiyas adalah
menyamakan hukum suatu perkara yang satu diukur dengan perkara yang lain
yang memiliki ukuran, dan ukuran itu adalah nash yang jelas.48
Istihsan menurut Abu Zahra dikutip dalam Abdul Ghofur dan Yulkarnai
Harahab adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah
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yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah
serupa karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya
penyimpangan itu. Maslahah Mursalah adalah maslahat-maslahat yang bersesuain
dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang
khusus baik bersifat melegistimasi atau membatalkan maslahat tersebut.49
Urf merupakan salah satu sumber dalam penggalian hukum sebagai
sesuatu yang telah dikenal orang banyak dalam bentuk muamalah yang menjadi
tradisi atau adat kebiasaan yang telah berlangsung ajeg dalam masyarakat. Istishab
menurut ulama ushul fikih berate apa yang ada pada masa lalu dipandang masih
ada pada masa sekarang dan masa yang akan dating atau menetapkan apa yang
telah ada dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada sehingga terdapat dalil
yang mengubahnya.50
4. Tujuan Hukum Islam
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah
kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan
mengambil segala yang bermamfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat,
yaitu yang berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum
Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani,
individual dan sosial.51

49

Ibid., hlm. 179-182.
Ibid., hlm. 186-188.
51
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam .., hlm. 61.
50

5. Asas dan Prinsip Hukum Islam
Asas berasal dari bahasa Arab asaasun, artinya dasar, fundamen, atau
fondasi. Apabila dihubungkan dengan cara berpikir, yang dimaksud dengan asas
adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.
Oleh karena itu, H. M. Daud Ali didalam bahasa Indonesia, asas itu
mempunyai arti sebagai berikut.
a. Dasar, alas, fundamen. Asas dalam pengertian ini dapat dilihat, minsalnya
pada kata-kata: batu ini sangat baik untuk fundamen rumah kita.
b. Kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Makna ini
terdapat, misalnya dalam ungkapan: pernyataan itu bertentangan dengan
asas-asas hukum pidana.
c. Cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau Negara. Hal ini terlihat pada
kalimat: dasar Negara Republik Indonesia adalah pancasila.52
Asas-asas hukum Islam yang dikemukakan oleh Tim Pengkaji Hukum
Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dalam
laporannya tahun 1983/1984 dikutip dalam Mohammad Daud Ali terdiri dari:
-

Asas-asas umum, meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum
Islam yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan.

-

Asas-asas dalam lapngan hukum pidana, meliputi asas legalitas, asas
larangan memindahkan kesalahan orang lain, dan asas praduga tidak
bersalah.
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-

Asas-asas dalam lapngan hukum perdata, yaitu asas kebolehan atau
mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas
menolak mudarat, mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan,
asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas
larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat,
asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa,
asas perlindungan hak, asasyang beriktikat baik harus dilindungi, asas
risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja,
asas mengatur sebagai petunjuk, dan asas perjanjian tertulis atau
diucapkan di depan saksi. Selain asas dilapangan terdapat asas khusus
hukum perkawinan yaitu, kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak,
kebebasan memilih, kemitraan suami-istri,untuk selama-lamanya dan
monogamy terbuka, sedangkan mengenai hukum kewarisan terdapat
beberapa

asas,

yaitu

ijbari, bilateral, individual,

keadilan

yang

berimbangan, dan akibat kematian.53
Selain asas-asas diatas terdapat juga prinsip-prinsip hukum Islam yaitu;54
1.Tauhid, Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu
ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat “
( ” اال هلل الال ھtiada Tuhan melainkan Allah).
2. Keadilan (al-Adalah), konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua
setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara
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individu dengan diri sendirinya; hubungan antara individu dengan manusia dan
masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan perkara serta
hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.
3. Amar ma‟ruf, berarti hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa
umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan
diridhai oleh Allah.
4. Kemerdekaan atau Kebebasan (Al-Hurriyyah), Prinsip kebebasan ini
menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan
paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demontrasi, argumentasi, dan
pernyataan yang meyakinkan (al-Burhan wa al-Iqna).
5. Persamaan atau Egalite (Al-Musawah) prinsip persamaan merupakan
bagian terpenting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam
menggerakkan dan mengontrol bidang sosial, tetapi tidaklah berarti hukum Islam
menghendaki masyarakat tanpa kelas (classless society) ala komunisme, atau
masyarakat yang menguasai kelas yang lemah (kapitalisme).
6. Tolong Menolong (Al-Ta‟awun), Prinsip ta‟awun berarti Bantu-membantu
antara sesama anggota masyarakat.
7. Tasamuh (Toleransi), Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi
yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam dan umatnya.

B. Gambaran Umum Hukum Humaniter Internasional (HHI)
1.Sejarah Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Hampir tidak dapat ditemukan bukti dokumenter kapan dan dimana
aturan-aturan hukum humaniter muncul dan siapa yang menciptakannya pertama
kali. Namun hukum humaniter internasional untuk sampai pada bentuknya seperti
sekarang telah mengalami perkembangan yang sangat panjang dan waktu yang
lama. Hukum ini ada sebagai upaya memanusiawikan perang.55 Berikut upayaupaya dalam tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter internasional :
a. Zaman Kuno
Sebelum perang dimulai maka akan ada pemberitahuan terlebih dahulu
kepada pihak musuh Pada saat perang terjadi para pemimpin militer
memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap,
memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil dari musuh,
dan pada waktu penghentian permusuhan, maka pihak yang berperang biasanya
sepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik.56Ujung panah yang
digunakan untuk berperang tidak akan diarahkan ke hati, serta segera setelah ada
yang meninggal dan terluka, maka perang aklan dihentikan selama15 (lima) belas
hari.
Upaya-upaya untuk mengatur jalannya peperangan terus dilakukan selama
periode 3.000 hingga 1.500 SM. Dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa di antara
bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga yang terorganisir. Hal
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ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan
arbitrasi, kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.
b. Zaman Abad Pertengahan
Perkembangan hukum humaniter di abad dipengaruhi oleh ajaran-ajaran
dari agama Islam, Kristen dan prinsip kesatriaan. Agama Islam memberikan
sumbangan konsep bahwa perang merupakan sarana untuk pembelaan diri, dan
menghapuskan kemungkinan. Agama Kristen memberikan sumbangan terhadap
konsep perang yang adil, sedangan Adapun asas kesatriaan yang berkembang
pada masa ini adalah pentingnya mengumumkan perang dan larangan penggunaan
senjata-senjata tertentu.57
c. Zaman Modren
Pada masa ini hukum humaniter mengalami perkembangan yang demikian
pesat sebagai dampak dari perkembangan kultur dan budaya masyarakat
internasional. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter
adalah

dengan

berdirinya

organisasi

internasional

palang

merah

dan

ditandatanganinya konvensi Jenewa tahun 1864. Konvensi Jenewa tahun 1864
merupakan konvensi yang mengatur bagi perbaikan keadaan tentara yang luka di
medan perang darat. Pada awalnya hukum humaniter lebih banyak memberikan
perhatian pada hukum perang berdasarkan konvensi Den Haag dan konvensi
Jenewa.
Setelah perang dunia II masyarakat internasional menyadari bahwa
sebagian besar korban perang justru berasal dari penduduk sipil (80%).
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Berdasarkan kenyataan pada perang dunia I bahwa lebih dari 80% korban perang
adalah penduduk sipil, maka ketentuan hukum perang mulai memberikan
perhatian kepada perlindungan penduduk sipil sebagai korban perang. Pada tahun
1949 setelah berakhirnya perang dunia II, keluar konvensikonvensi Jenewa yang
pertama kali mengatur secara khusus tentang penduduk sipil selama peperangan.
Konvensi Jenewa tahun 1949 yang memberikan perlindungan terhadap
penduduk sipil dari medan perang, ternyata belum memberikan jaminan
keamanan bagi penduduk sipil. Hal terjadi karena belum adanya kesamaan
pendapat tentang batasan sasaran militer. Setiap negara memiliki pandangan
sendiri-sendiri mengenai sasaran militer, sehingga suatu serangan yang ditujukan
pada suatu tempat yang diduga sebagai sasaran militer dianggap tidak menyelahi
ketentuan meskipun pada kenyataannya tempat tersebut bukan termasuk sasaran
militer. Untuk mengakomodasi kelemahan dan kekurangan dalam pengaturan
perlindungan terhadap penduduk sipil, negara-negara anggota masyarakat
internasional sepakat mengadakan tambahan pengaturan yang diakomodir dalam
protokol tambahan I tahun 1977. Di luar protokol tambahan tahun 1977,
sebenarnya sudah terdapat beberapa konvensi yang memuat ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan perang, antara lain :
- Konvensi tentang Senjata-Senjata konvensional Tertentu tahun 1980 (Certain
Conventional Weapon Convention)
- Ketentuan tentang Ranjau Darat (Landmines)
- Hukum Perang di Laut

Protokol tambahan I tahun 1977 merupakan perjanjian internasional yang
paling ambisius dan paling komprohensif sebagai ketentuan kemanusiaan yang
mengatur tentang penduduk sipil dan pembentukan civil defence organization.
Menurut ketentuan Pasal 60 Protokol tambahan 1977, pengertian Civil defence
adalah suatu organisasi yang melakukan tugas-tugas kemanusaiaan yang ditujukan
untuk melindungi penduduk sipil terhadap suatu bencana alam dan akibat
pertempuran dan berupaya untuk memulihkannya segera ke daan semula serta
melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan hidup penduduk sipil.
Melihat ruang lingkup dan arti pentingnya dari tugas-tugas Civil Defence
Organization tersebut maka dalam Protokol I diatur ketentuan yang berkenaan
dengan perlindungan khusus bagi organisasi dan personil Civil Defence
Organization yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Bab IV Protokol I
tersebut. Aturan tentang perlindungan masyarakat demikian lengkapnya karena
para personil Civil Defence Organization dalam melaksanakan tugasnya dapat
secara langsung terancam bahaya.
Jadi bahaya yang mengancam para personil Civil Defence Organization
lebih besar jika dibandingkan dengan bahaya yang mengancam penduduk sipil
pada umumnya, karena justru pada saat keadaan bahaya itulah mereka mulai
bekerja. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, maka mereka harus
diberikan suatu perlindungan khusus. Artinya disini, perlindungan umum yang
diberikan kepada penduduk sipil tidak cukup bagi petugas Civil Defence
Organization sekalipun mereka termasuk dalam golongan penduduk sipil. Civil

Defence Organization beserta personilnya akan dihormati (respected) dan
dilindungi (protected) sesuai dengan ketentuan dalam Protokol.58
Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi
melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa kini perkembanganperkembangan yang sangat penting bagi hukum humaniter dikembangkan melalui
traktat-traktat yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun
1850.
2. Pengertian Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal sebagai
hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum
sengketa bersenjata (laws of arms conflict), dan pada akhirnya dikenal dengan
istilah hukum humaniter. Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan
hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar
tahun 1970-an dengan diadakannya Conference of Government Expert on the
Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 197159. Sebagai
bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat rumusan atau definisi
mengenai hukum humaniter:
Mochtar Kusumaatmadja di kutip dalam Wahyu Wagiman Hukum
Humaniter Internasional adalah “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuanketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang

58

Ibid., hlm 63-66.
Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat, ELSAM, 2007, hlm.2.
59

mengatur perang iu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan
perang itu sendiri.”60
Geza Herzegh di kutip dari Rizki Bima, merumuskan Hukum Humaniter
Internasional sebagai berikut “Part of the rules of the public international law
which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. its place a
beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly
distinguish from these its purpose and spirit being different.61
Jean Pictet dikutip dari Rubiyanto bahwa International Humaniter Law in
the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary
ensuring respect for individual and his well being

(Hukum Humaniter

Internasional dalam arti luas adalah pengaturan hukum konstitusional yang tertulis
dan menjadi kebiasaan untuk perseorangan dan perlindungan terhadapnya).62
Esbjorn Rosenblad dikutip dari Rizki Bima, Hukum Humaniter
mengadakan pembedaan antara the law of armed conflict, yang berhubungan
dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian, pendudukan wilayah lawan,
hubungan pihak pertikaian dengan Negara netral. Sedangkan law of walfare ini
antara lain mencakup metode dan sarana berperang, status kombatan,
perlindungan yang sakit, kombatan dan orang sipil.63
Secara eksplisit digambarkan bahwa arti dari Hukum Humaniter
Internasional adalah perangkat ketentuan-ketentuan internasional yang melindungi
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para korban pertikaian bersenjata dan mencegah agar tidak menggunakan cara dan
metode perang yang membabi buta dalam konflik bersenjata itu sendiri.
Ketentuan–ketentuan tersebut mengatur agar penyerangan ditujukan hanya
terhadap objek-objek militer dan tidak terhadap objek sipil.64
3. Sumber Hukum Humaniter Internasional
Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Hukum Humaniter
itu berasal dari dua konvensi utama, yaitu Hague Convention dan Geneva
Convention. Dari dua konvensi ini terdapat bab-bab yang didalamnya berisi
tentang pasal-pasal dengan judul dari berbagai macam hal yang menyangkut
Hukum Humaniter International itu sendiri.
a. Hague Convention (Konvensi Den Haag)
Sumber yang pertama adalah berasal dari Konvensi Den Haag, dinamakan
Den Haag sendiri karena dibuat di wilayah ini (salah satu wilayah di Belanda).
Konvensi Den Haag terjadi sebanyak dua kali. Dimana yang konvensi yang
pertama pada tahun 1899 dan yang kedua pada tahun 1907. Sebenarnya isi dari
kedua konvensi ini sama yakni mengatur tata cara dan alat yang diperbolehkan
dalam perang yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukannya. Hanya saja
isi dari konvensi kedua merupakan penyempurnaan dari konvensi pertama.
Dalam Konvensi Den Haag pertama 1899 dihasilkan enam konvensi dan
deklarasi. Sedangkan pada tahun 1907 menghasilkan empat belas konvensi yang
beberapa diantaranya tidak digunakan. Akan tetapi sebagian lainnya digunakan
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hingga sekarang, yang paling terkenal dalam konvensi ini adalah konvensi
keempat yang menyangkut tentang “Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat”.
Isi dari Konvensi Den Haag. Konvensi I penyelesaian damai atas sengketa
internasional, Konvensi II pembatasan penggunaan kekuatan untuk penagihan
utang kontrak, Konvensi III pembukaan perang/ cara memulai peperangan,
Konvensi IV hukum dan kebiasaan perang di darat, Konvensi V hak dan keajiban
negara dan orang netral bilamana terjadi perang, Konvensi VI status kapal dagang
musuh ketika pecahnya sebuah perang, Konvensi VII konversi kapal dagang
menjadi kapal perang, Konvensi VIII penempatan ranjau kontak bawah laut
otomatis, Konvensi IX pengeboman oleh pasukan angkatan laut dimasa perang,
Konvensi X penyesuaian prinsip-prinsip konvensi jenewa terhadap perang laut,
Konvensi XI pembatasan tertentu menyangkut pelaksanaan hak menangkap dalam
perang laut, Konvensi XII pendirian pengadilan hadiah international (salah satu
konvensi yang tidak digunakan/tidak diratifikasi), Konvensi XIII hak dan
kewajiban negara netral dalam perang di laut dan satu deklarasi adalah
declaration xiv prohibiliting the discharge of projectiles and explosives from
balloons. 65
b. Geneva Convention (Konvensi Jenewa)
Apabila Konvensi Den Haag lebih membahas tentang tata cara serta alat
yang dipergunakan dalam berperang, maka dalam Konvensi Jenewa sendiri lebih
mengarah kepada tata cara dalam memperlakukan dalam melindungi korban dari
perang yang terjadi. Konvensi ini juga sama dengan Den Haag, dimana nama
65

Dinul Haq Qayyim D, “Penerapan Prinsip Pembeda dalam Konflik Bersenjata di Suriah
Menurut Hukum Internasional”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017. hlm. 38-40.

yang diambil berasal dari daerah tempat terjadinya Konvensi ini, yaitu Jenewa
yang merupakan salah satu wilayah di Swiss. Konvensi ini terjadi pada tahun
1949. dalam Konvensi ini terdapat banyak pasal yang sangat mengarah atau
membahas tentang cara memperlakukan korban maupun penduduk sipil yang
tidak boleh tersentuh ketika perang berlangsung.
Setelah perang dunia kedua, Konvensi ini disempurnakan menjadi empat
Konvensi,

yang kesemua isinya menyangkut tentang pasal-pasal

yang

menyangkut tentang perlindungan bagi warga sipil, orang-orang yang tertangkap
perang, perlindungan bagi korban perang, serta para pelayan kesehatan dalam
perang. Konvensi 1949 menghasilkan empat hukum yang isinya66 :
(1) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and
Sick in Armed Forces in the Field (Convention I) – Mengenai Perbaikan
Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat.
(2) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick
and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Convention II) –
Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka,
Sakit, dan Karam di Laut.
(3) Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Convention
II) – Mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.
(4) Geneva Convention relative to Protection of Civilian Persons in Time of War
(Convention IV) – Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.
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Kemudian selain empat Konvensi yang dihasilkan diatas, terdapat dua
protocol tambahan yang dihasilkan pada Diplomatic Conference 8 Juni 1977 :
(1) Protocol Additional to the Geneva Convention of 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts [Protokol I]
(2) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 1949, and relating to the
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts [Protokol II].67
Protokol Tambahan 1977 memuat beberapa ketentuan yang penting/baru, antara
lain68:
A. Memuat definisi beberapa pengertian penting, yang belum tedapat dalam
peraturan sebelumnya, seperti kombat (combatant), penduduk sipil
(civilian population), sasaran militer (military objects), sasaran sipil
(civilian objects).
B. Memuat hal-hal baru, seperti definisi/pengertian civil defence (pertahanan
sipil), definisi/pengertian mercenaries (tentara bayaran), war of national
liberation (perang pembebasan nasional), ketentuan mengenai tugas
komandan.
C. Terbentuknya international fact finding commission (komisi pencari fakta
internasional), kewenangan dari komisi ini, yaitu menyelidiki fakta-fakta
yang dianggap sebagai pelanggaran berat (grave breaches) atau
pelanggaran-pelanggaran serius lain, membantu dengan jalan memberikan
jasa-jasa baik, mengembalikan sikap menghormati konvensi dan protokol
ini.
67

Ibid., hlm. 42.
Ibid., hlm. 43.

68

Selain dua konvensi tadi, ada banyak perjanjian yang juga berhubungan
serta menyangkut Hukum Humaniter Internasional yang mana diangkat sebagai
sumber HHI, diantaranya;
I.

The 1925 Geneva Protokol for the Prohibition of the Use in War of
Asphyxiating, Poisonous, or other Gases, and of Bacteriological
Methods of Warfare

II.

The 1954 UNESCO Convention for the Protection of Cultural Property
in the Event of Armed Conflict

III.

The 1980 Geneva Convention on Prohibitions or Restrictions on the
Use of Certain Conventional Weapon Which May be Deemed to be
Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.

4. Tujuan Hukum Humaniter Internasional
Menurut Rubiyanto ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat
dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain adalah Memberikan
perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang
tidak perlu (unnecessary suffering). Menjamin hak asasi manusia yang sangat
fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke
tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai
tawanan perang. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal
batas. 69
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Menurut Masyhur Effendi dikutip dari Agus Prakoso, tujuan dari hukum
humaniter internasionala adalah perlindungan terhadap individu korban perang
yangmditekankan pada situasi tertentu saja (konflik atau perang) dan akibat
konflik.70
Disini yang terpenting yaitu asas perikemanusiaan. Jadi tujuan dari Hukum
Humaniter Internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban
perang, menjamin akan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah
dilakukannya perang yang tidak berperikemanusiaan .71
5. Asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional
Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip
pembedaan (distinction principle), yaitu

yang membedakan antara kelompok

yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) disatu
pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam
pertempuran (penduduk sipil).72Di samping prinsip pembedaan, dalam hukum
humaniter dikenal pula prinsip-prinsip lain yang digunakan dalam konflik
bersenjata,

yaitu prinsip pembatasan (limitation principle) dan prinsip

proporsionalitas (proportionally principle).
Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya
pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang
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dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan
racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau
larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang
berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary
suffering).73
Adapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan
diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan
tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata
dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukan-nya serangan terhadap
sasaran militer.74
Di samping prinsip-prinsip diatas terdapat pula asas-asas yang digunakan
dalam konflik bersenjata yaitu sebagai berikut;
a. Asas kepentingan militer (military necessity)
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan
menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan
keberhasilan perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering
pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (limitation
principle) dan prinsip proporsionalitas (proportionally principle).
b. Asas Perikemanusiaan (humanity)
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk
memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan
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kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang
tidak perlu.
c. Asas Kesatriaan (chivalry)
Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus
diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu
muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. 75
Hukum islam adalah pedoman hidup manusia yang terdiri dari segala
ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, syarat,
sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam bertujuan untuk
kebahagian manusia di dunia dan akhirat, atau demi kemaslahatan hidup manusia
baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Hukum Islam bersumber
dari Al Quran, Hadist dan Ra‟yu (akal pikiran). Artinya hukum Islam itu berasal
dari Tuhan dan ada juga yang memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui akal
manusia. Terdapat asas-asas dalam hukum Islam yang merupakan landasan yang
mendasar dalam berpikir, terdapat asas umum untuk semua bidang dan lapangan
hukum Islam dan terdapa asas khusus baik dalam bidang pidana maupun perdata.
Hukum humaniter internasional lahir sebagai ketentuan perang yang
mengatur perlindungan penduduk sipil pada saat perang. Hukum ini bertujuan
untuk melindungi para korban pertikaian bersenjata dan mencegah agar tidak
menggunakan cara dan metode perang yang membabi buta. Hukum humaniter
internasional bersumber pada dua konvensi utama yaitu konvensi Den Haag dan
konvensi Jenewa, serta protocol-protokol tambahan. Asas-asas yang terdapat
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dalam HHI adalah asas kepentingan militer

dimana dalam asas ini terdapat

prinsip pembeda dan proporsionalitas. Lalu asas perikemanusiaan dan asas
kesatriaan. Dalam kedua bentuk hukum ini, baik hukum Islam maupun hukum
humaniter internasional sama-sama memiliki tujuan yang baik demi kebaikan
manusia, hukum Islam berisi pedoman dalam kehidupan manusia sedangkan HHI
lebih spesifik berisi peraturan dan pedoman dalam perang. Jika hukum Islam
dating dan bersumber dari Tuhan dan juga dikembangkan oleh manusia, HHI
adalah hukum yang hanya berasal dari manusia, bukan untuk dunia dan akhirat
HHI hanya sebatas kepentingan duniawi saja.

BAB III
TEORI PERANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL
A. Teori Perang Menurut Hukum Islam
1. Definisi Perang Menurut Hukum Islam
Dalam bahasa arab perang disebut jihad, Qital, dan Harb. Jihad secara
bahasa berarti “al-Masyaqqah” yang berarti kesusahan, kepayahan masyarakat
atau berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga atau pengorbanan untuk sesuatu yang
mulai. Menurut Ar Ragib dikutip dari Amin Widodo arti jihad menurut bahasa
adalah menghadapi musuh, maksudnya memerangi musuh yang nyata, dan musuh
yang tidak nyata yaitu syaitan dan memerangi hawanafsu. Secara Istilah AlQurtuby juga dikutip dari Amin Widodo menjelaskan Jihad sebagai semua
perbuatan yang menunjukkan kepada usaha mengerjakan perintah Allah dan
meninggalkan segala larangannya dengan cara mengendalikan diri untuk mentaati
Allah dan menolak ajakan hawa nafsu yang berujung pada perbuatan zalim dan
kupur.76
Jihad menurut para fuqaha terbagi menjadi dua, yaitu jihad „Am yang
bermakna segala kesanggupan yang ada demi kepentingan agama dan Negara
berupa segala amal shaleh untuk kemaslahatan yang dilaksanakan untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya yaitu jihad Khas yang bermakna
memberikan segala kesanggupan yang ada pada diri kaum muslim untuk
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melancarkan perang atau qital guna mempertahankan agama, jihad dalam makna
khas berkaitan dengan izin berperang bagi umat muslim untuk membela diri dari
perbuatan aniaya dan kezaliman serta kegunaan orang-orang yang suka berbuat
kerusakan di bumi, serta untuk melindungi keleluasaan penyiaran dakwah Islam.77
Jihad dalam arti mutlak dengan sinonim kata Al-Qital di dalam Al-Qur‟an
jumlahnya sedikit sekali, sedangkan yang banyak dipakai iyalah dengan ibarat fie
sabilillah yang berarti suatu jalan yang dapat menyampaikan cita-cita untuk
memperoleh keridhaan Allah. Al-Harb dipakai sinonim dari kata Al-Qital
mengandung makna mengangkat senjata. Makna jihad lebih popular dengan arti
perang demi kepentingan agama. Dengan demikian konsep “jihad”, “Qital”, “dan
“Harb”, menurut hukum Islam sangat luas pengertiannya dan banyak
kandungannya, namun yang jelas pengertian dari ketiganya menurut hukum Islam
yaitu segala amal perbuatan ikhlas yang ditujukan untuk kepentingan mencari
keridhoan Allah dan bertujuan untuk kepentingan bersama.78
2. Hukum Perang dalam Islam
Pernyataan islam adalah agama pedang sering terdengar dimsyarakat pahal
pernyataan tersebut mudah sekali dipatahkan berdasarkan sejarah. Kemenangan
tidak selalu diperoleh dengan senjata terlihat dari orang islam terdahulu yang
berhijrah ke Hasbasyah (Ethiopia), dan orang-orang terlibat baiatan Aqabah jilid
pertama maupun jilid kedua serta orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan
orang yang nyambut kedatangan Nabi SAW ke Madinah.belum pernah terjadi
suatu perang sejak Nabi Adam turun kemuka bumi hingga menjelang Allah
77
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mengutus Rasulnya Muhammad SAW kecuali satu kali saja yaitu, ketika orangorang Israel memohon kepada Allah untuk berperang melawan kaum yang
mengusir mereka dari negri mereka sendiri.79
Pemakaian senjata ini dimaksudkan untuk memeksa masyarakat memeluk
kaidah Islam namun untuk melindungi hak kebebasan memilih agama.80 Dalam
Al-Qur‟an kata jihad sebagai perang suci yang digunakan untuk mempertahankan
diri dari agresi atau menyatakan perang dalam situasi yang tidak dapat dihindari
mana kala serangan musuh sudah dekat.81
Tujuan islam menurut syari‟at Islam ialah semata-mata untuk memelihara
perdamaian, keamanan dan kesejahteraan ummat, untuk membela diri sertan
menolak tindakan aniaya dari pihak musuh serta untuk menegakkan
lii‟lalikalimatillah sehingga baik umat muslim maupun non muslim dapat
menjalankan agamanya secara leluasa.82
Tujuan jihad dikutip dari Rohimin dalam bukunya yang berjudul jihad
Makna dan Hikmah adalah untuk memperluas penyebaran agama, un tuk menguji
kesabaran, untuk mencegah ancaman musuh, untuk mencwgah kezaliman dan
untuk menjaga perjanjian.83
Jihad itu hukumnya fardu kifayah, yang berarti jika sebagian dari mereka
(muslim) menyambut panggilan menyerang musuh, maka kewajiban itu akan

79

Muhammad Mutawalli Al-Sya‟rawi. Jihad dalam Islam, Jakarta Republika. (2011).

Hlm. 2.
80

Ibid,. hlm .4.
A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari‟ah). Jakarta:PT
Grapindo Persada. (2002). hlm. 549.
82
L. Amin Widodo. Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional. Yogyakarta: Tiara
Yogya. (1994). Hlm. 56.
83
Rohimin. Jihad Makna dan Hikmah. Jakarta:Erlangga.(2006). hlm. 90.
81

dianggap sudah terpenuhi karena sebagian sudah melaksanakannya. 84 Seperti
dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah Saw
mengutuskan delegasi ke Bani Layhan dari Hudzail, dan Rasullullah bersabda
“satu hari dua orang akan dikirim untuk jihad dan pahalanya untuk mereka
berdua” (HR. Imam Muslim). Menurut hadist tersebut satu dari mereka
diwajibkan untuk jihad dan yang lainnya untuk mendapat kebutuhan sosial dan
kesejahteraan duniawi.
Namun jihad dapat berubah menjadi wajib al-„ayn dengan beberapa alas
an yaitu, pertama apabila seseorang melaksanakan jihad dan berada dimedan
perang, ia wajib melanjutkan perang sampai selesai, apabila musuh-musuh
menyerang daerah kampong orang-orang islam maka wajib bagi setiap penduduk
wilayah ini memukul mundur musuh, dan apabila pemimpin yang adil dan saleh
memerintahkan seszeorang untuk berjihad, maka wajib baginya bergabung tanpa
putus asa.85
Kreteria orang-orang yang wajib berjihad adalah muslim, laki-laki, sehat
akalnya, mencapai masa puberitas dan laki-laki yang cukup nafkahnya untuk
menghidupi keluarganya sampai dia kembali dari jihad.86
3. Tujuan Perang Menurut Hukum Islam
Tujuan jihad dapat dilihat dari Al-Qur‟an surah al Baqarah ayat 139
َّلِل ۖ َفإِ ِن ا ْن َت َه ْوا َف َل عُاْ َوانَ إِ ََّل َعلَى ال َّظالِمٌِن
ِ َّ ِ َُو َقا ِتلُو ُه ْم َح َّت َٰى ََل َت ُكونَ فِ ْت َن ٌة َو ٌَ ُكونَ الاٌِّن
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“Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah ladi dan
(sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka”.(QS.Al Baqarah
[2]: 193)
Pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa tujuan jihad adalah mencabut
akar fitnah, menyebarkan Islam dan memperkenalkan kebenaran agama Allah.87
Sebenarnya tujuan jihad bukanlah mengalirkan darah, merampas harta dan
merusak negeri, tetapi tujuan utamanya adalah demi melindungi orang-orang
lemah yang tertindas di muka bumi ini serta melenyapkan kezhaliman dan
mengamankan jalannya da‟wah Islamiyah. Allah SWT berfirman :
َّ الَّيٌِنَ ج ُ ْنل ُجوا مِنْ ِا ٌَال ِه ْم بِ َغ ٌْل َحقٍّ إِ ََّل جَنْ ٌَقُولُوا َل ُّب َنا
ْض َلهُاِّ َمت
ِ َّ َّللا ُ ۗ َولَ ْو ََل َا ْف ُع
ٍ ي ُه ْم بِ َب ْع
َ س َب ْع
َ َّللا ال َّنا
ِ
ِ
ِ
َّ َّص َلن
ٌ ي َع ِز
ٌز
ِ َّ اس ُم
ٌّ َّللا لَ َق ِو
ُ َّللاُ مَنْ ٌَ ْن
ُ ٌِلا ۗ َولَ ٌَ ْن
ًّ َّللا َكث
ْ سا ِج ُا ٌُ ْي َك ُل فٌِ َها
َ صلَ َواتٌ َو َم
َ ص َوا ِم ُع َوبِ ٌَ ٌع َو
َ
َ َّ َّص ُلهُ ۗ إِن
“Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia
terhadap sebagian yang lain, tentu dirobohkanlah biara-biara nasrani,
gereja-gereja, rumah-rumah ibadat yahudi dan masjid-masjid yang di
dalamnya banyak disebut asma Allah SWT; sesungguhnya Allah pasti
akan menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat
lagi Maha Perkasa.”(Al-Quran surat Al-Hajj [22] ayat 40)
Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya di kutip dari Rizki Bima,
bahwa Rasulullah saw. apabila mengangkat seseorang panglima perang, maka
beliau berpesan (yang isinya): agar bertaqwa kepada Allah SWT. (khususnya
pesan itu ditujukan kepada dirinya sendiri dan kaum Muslimin bersamanya.88
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4. Cara dan Aturan Perang Menurut Islam
a. Pengumuman Perang
perang dimulai ketika pengumuman perang telah sampai kepada
musuh.89Terdapat beberapa langkah yang ditempuh untuk mewujudkan keinginan
damai meskipun pertempuran telah dimulai, yaitu dengan cara mengajak membuat
perjanjian damai dahulu jika tidak ingin damai, kaum muslimin tidak memulai
perang, kecuali apabila pihak musuh memulainya terlebih dahulu. Bahkan kaum
muslimin dilarang membalas kecuali sala seorang dari kaum muslimin dibunuh
oleh pihak lawan.90
Dapat disimpulkan bahwa perang dimulai dengan adanya pengumuman
terlebih dahulu, dan tanpa suruhan memilih terlebih dahulu dilarang dalam Islam.
Jika perang dilakukan tanpa tiga syarat di atas maka komandan yang memimpin
penyerangan harus bertanggung jawab atas segala kerugian selama perang dan
harus menanggung ganti rugi atas jiwa-jiwa korban peperangan dan kerusakan
yang terjadi akibat perang tersebut.91
b. Etika Perang dan aturan perang dalam Islam
Islam berwatak damai dan mementingkan al-ahlaq al-karimah di waktu
damai maupun dalam perang. A. Djazuli menjelaskan sepuluh contoh perilaku
mulia yang dipegang Islam di dalam peperangan. Pertama, dilarang membunuh
anak-anak. Kedua, dilarang membunuh wanita yang tidak ikut berperang. Ketiga,
dilarang membunuh orang yang sudah tua yang tidak ikut berperang dan anakanak kecil. Keempat, tidak memotong dan merusak pohon-pohon, sawah, dan
89
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ladang. Kelima, tidak merusak binatang ternak kecuali untuk dimakan. Keenam,
tidak menghancurkan gereja. Ketujuh, dilarang mencincang-cincang mayat musuh
termasuk bangkainya. Kedelapan, dilarang membunuh pendeta dan para
pekerjanya yang tidak ikut berperang, karena para pekerja itu adalah orang-orang
yang lemah yang ada dibawah tindasan dan pemerasan penguasa yang zalim, juga
dilarang membunuh tentara yang luka dan tidak melawan. Kesembilan, bersikap
sabar, berani dan ikhlas serta membersihkan niat dari mencari keuntungan
duniawi di dalam melakukan peperangan. Kesepuluh, tidak melampaui batas,
yaitu aturan hukum dan moral di dalam peperangan.92
Altaf Gaufar dalam bukunya “The Chalengge Of Islam” dikutip dari L.
Amin Widodo dalam bukunya “Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional”
menjelaskan secara ringkas peraturan-peraturan pertempuran di medan perang.
Yaitu tindakan-tindakan yang diijinkan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang di
pertempuran

menurut

prinsip

hukum

Islam.

Tindakan-tindakan

yang

diperbolehkan di medan pertempuran terdiri dari, boleh membunuh melukai,
mengejar dan menawan musuh. Pada aat di medan perang kaum muslimin juga
diperbolehkan menggunakan tipu muslihat atau kid‟ah dalam rangka usaha
memperoleh kemenangan, saya lebih tertarik menyebutnya sebagai strategi
perang.
Lalu kaum muslim juga boleh melakukan peperangan di malam hari
dengan segala macam persenjataan demikian juga dimungkinkan melakukan
serangan-serangan kepada musuh dari jarak jauh asalkan tidak di arahkan kepada
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pihak yang bukan tentara/penduduk sipil. Jika terjadi kaan dimana musuh
bersembunyi di antara pihak-pihak sipil atau orang-orang Islam yang mereka
tawan sedangkan tentara harus melakukan serangan jarak jauh, maka
diperintahkan untuk tidak mebidikkan senjata kepada pihak yang netral atau pihak
musuh bukan tentara. Dan terakhir adalah harta kekayaan musuh boleh dirampas
atau dihancurkan atau bahkan perbekalan-perbekalan musuh boleh dilumpuhkan
serta bahan pangan dan ternak musuh boleh diambil dengan dibeli secara dipaksa
atau dengan jalan kekerasan apabila rakyat dinegeri musuh itu menunjukkan
keberatan atau penolakan.93
c. Pimpinan Perang
Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya, bahwa Rasulullah saw.
apabila mengangkat seseorang panglima perang, maka beliau berpesan (yang
isinya): agar bertaqwa kepada Allah SWT. (khususnya pesan itu ditujukan kepada
dirinya sendiri dan kaum Muslimin bersamanya) kemudian Beliau bersabda :
“Berperanglah di jalan Allah SWT dengan nama Allah(ikhlas).
Perangilah orang yang kufur kepada Allah (yang melakukan tindakan
kejahatan kepada kaum Muslimin)! Perangilah (mereka), janganlah kamu
berkhianat, janganlah kamu menipu, janganlah kamu mencincang
(korban) dan janganlah kamu membunuh anak-anak!”
Hukuman terhadap pihak yang terlibat dalam perang dan segala urusan
terkait perang diserahkan pada kebijaksanan panglima utama perang (imam)
dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam.
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5.Netralitas
Terdapat isyarat-isyarat yang mengarah kepada sikap netral antara dua
Negara yang berperang walaupun tidak banyak pembicaraan mengenai maslah
netralitas antar dua Negara yang sedang berperang. Abu Zahrah dikutip dari A.
DJazuli menggunakan dasar QS. An- Nisa ayat 90
ۚ صاُو ُل ُه ْم جَنْ ٌُ َقاتِلُو ُك ْم جَ ْو ٌُ َقا ِتلُوا َق ْو َم ُه ْم
ُ ْإِ ََّل الَّ ِيٌنَ ٌَصِ لُونَ إِلَ َٰى َق ْو ٍم َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َن ُه ْم مٌِ َثاقٌ جَ ْو َجا ُلو ُك ْم َحصِ َلت
َّ َ سلَ َم َف َما َج َعل
َّ ال
َ َولَ ْو
َّللاُ لَ ُك ْم
َّ اع َت َزلُو ُك ْم َفلَ ْم ٌُ َقاتِلُو ُك ْم َوجَ ْل َق ْوا إِلَ ٌْ ُك ُم ال
ْ سلَّ َط ُه ْم َعلَ ٌْ ُك ْم َفلَ َقا َتلُو ُك ْم ۚ َفإِ ِن
َ ََّللا ُ ل
َ ش
س ِب ًٌّل
َ َعلَ ٌْ ِه ْم
“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum,
yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orangorang yang dating kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan
untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah
menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap
kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka
membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan
perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk
menawan dan membunuh) mereka”.94
Dari ayat di atas pihak yang netral itu bukan orang Islam namun orang
nonmuslim

yang tidak ikut berperang baik dengan sesama nonmuslim yang

memerangi orang Islam maupun juga tidak mau membantu orang Islam. Berbeda
dengan Dar al-Ahdi yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan asyaebani,
perjanjian damai telah ada sebelum perang terjadi, sedangkan sikap netralitas
muncul ketika perang telah terjadi.95
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Sikap netral muslimin itu hanya dimungkinkan apabila terjadi perang antar
dua negara namun salah satunya tidak ada perjanjian damai dengan negara
muslim, atau keduanya mengadakan perjanjian damai dengan negeri muslim,
dengan alasan karena hubungan pokok antara muslim dan non muslim adalah
perdamaian, maka selama tidak ada sebab yang mewajibkan perang perdamaian
harus dipertahankan, oleh karena itu sikap netral merupakan konsekuensi logis
dari prinsip itu. Alas an berikutnya karena perang dalam kasus ini adalah untuk
tujuan duniawi dan tidak ada hubungannya dengan ahklak dan budi baik, kedua
belah pihak adalah zalim. Alasan terakhir adalah masuknya kaum muslim dalam
kancah peperangan semacam itu, berarti menyokong yang zalim atas yang zalim
lainnya, sedangkan menyokong kezaliman terlarang dalam Islam.96
6. Cara Mengakhiri Perang dan Permusuhan Menurut Islam
a. cara mengakhiri perang.
Al Qur‟an menjelaskan kapan peperangan harus dihentikan serta
konsekuensi yang dipikul oleh yang enggan menghentikannya dalam QS al Anfal
ayat 193. Ia dapat dimulai saat ada musuh yang menyerang. Mereka itulah yang
diperangi sedang peperangan harus dihentikan bukan saat agama Islam tersebar ke
seluruh dunia, tetapi ia harus dihentikan saat penganiayaan berakhir, karena

tujuan peperangan adalah menghentikan penganiayaan.
penghentian

peperangan

dan

keinginan

al-Qur‟an
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Begitu pentingnya

untuk

mencipatakan

perdamaian, sampai Allah mengingatkan dalam Q.S. al-Anfal [8]: 61
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dalam Al-

ٌِع ا ْل َعلٌِ ُم
ِ َّ اج َن ْح لَ َها َو َت َو َّكلْ َعلَى
ُ السم
َّ َّللا ۚ إِ َّن ُه ه َُو
ْ ِلس ْل ِم َف
َّ ۞ َوإِنْ َج َن ُحوا ل
“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”. (QS.Al Anfal:61)
Jadi, dalam perang sekalipun, al-Qur‟an mengaitkan perintah berperang
dengan perintah agar tidak melampaui batas, siap memaafkan, dan mendahulukan
perdamaian.
Berikut beberapa upaya yang dilakukan dengan maksud agar perang dapat
segera dihentikan. Peperangan dapat dihentikan apabila telah mencapai tujuan
perang, yaitu dengan cara menyerahkan musuh yang diperangi, perang juga dapat
dihentikan dengan perjanjian damai. Berikut penjelasan beberapa perjanjian:
1. Perjanjin Sementara
Perjanjian sementara adlah perjanjian gencatan senjata (caese fire) antara
dua pasukan atau dua negara yang sedang berperang. Jika Perjanjian sementara di
dalam waktu yang singkat maka tergantung kepada wilayah perdamaian antara
komandan pasukan dilapangan untuk mengubur mayat-mayat dan merawat luka
parah, sedangkan jika perjanjian sementara dalam wilayah luas dan menyangkut
seluruh rakyat maka yang berwenang membuat perjanjian adalah kepala negara
selaku panglima tertinggi. Waktu perjanjian sementara tergantung pada
kesepakatan kedua pihak yang berperang, walaupun ada fuqaha yang membatasi
sampai empat bulan dan ada juga yang mengatakan maksimal sepuluh tahun.98
2. Perjanjian Abadi
Terdapat dua pendapat mengenai penghentian perang selamanya, ada
kelompok yang mengatakan boleh mengadakan perjanjian damai selamanya
98
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berdasarkan An Nisa ayat 90. Dan ada yang mengatakan tidak boleh pendapat ini
berdasarkan al Imran ayat 139. Dari alasan kedua kelompok tersebut, maka
tampak bahwa kelompok pertama yang benar karena Surat an Nisa :90 tidak
mansukh, menurut Al Syakhroni dan kebanyakan para ulama. Dan apabila
hubungan asal manusia adalah damai, maka tidak ada alasan menolak penghentian
perang selamanya, lalu perang itu sementara dalam keadaan darurat, maka
perjanjian selamanya akan melepas kita pada kondisi darurat tersebut.99
3. Perjanian keamanan
perjanjian keamanan diberikan kepada kelompok yang kecil, satu wilayah
tertentu, atau perorangan. Perjanjian keamanan (musta‟min) adalah perjanjian
sementara menurut Imam Hanafi yaitu satu tahun, adapun perjanjian dzimah
adalah perjanjian selamanya, yaiutu selama orang itu tidak melanggar dzimahnya, misalnya tidak jadi mata-mata atau musuh.100 Apabila suatu wilayah
mengadakan aqad dzimah dan berhenti memusuhi Islam, mereka bebas dalam
agamanya masing-masing, pemerintahan didaerah tersebut dijamin keamanan jiwa
harta dan kehormatan kemanusiaanya diimbang hanya dengan membayar jizyah
menurut kemampuannya.101
b. Cara Menyelesaikan Persengketaan
Cara menyelesaikan sengketa bias melalui beberapa cara, pertama
perwasitan. Perwasitan dapat dilaksanakan apabila masnig-masing pihak rela
menyerahkan masalah sengketanya kepada wasit yang disetujui kedua belah
pihak. Namun keputusan dari perwasitan tidak dapat dipaksakan dan sanksinya
99
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hanya berupa sanksi moral. Kedua, dengan cara pengadilan internasional,
keputusan-keputusan pengadilan internasional yang ada tidak dapat dipaksakan
dengan kekuatan senjata kepada negara-negara yang bersengketa, apabila negara
tersebut menolak keputusan pengadilan. Sanksi yang dapat diberikan adalah
sanksi ekonomi seperti pemboikotan atau yang bersifat politik dengan pemutusan
hubungan diplomatic, atau menghadirkan kapal perang yang sifatnya ancaman.102
B. Teori Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI)
1. Tinjauan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Perang memiliki berbagai definisi jika dilihat dari berbagai sudut pandang,
namun dilihat dari segi hukum, beberapa ahli hukum berpendapat dikutip dari
rizki bima. Pertama Francoin, perang adalah keadaan hukum antara Negaranegara yang saling bertikai dengan menggunakan kekuatan militer. Supaya ada
perang dalam arti teknis, harus ada animus belligerendi (niat untuk mengakhiri
hubungan damai). Kedua Openhein, perang adalah persengketaan antara dua
Negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian
seperti yang diinginkan oleh yang menang. Dimana perang memiliki ciri
khas/karakteristik, pertikayan antara Negara (contention between states) dengan
menggunakan angkatan perang, tujuan adalah menguasai lawan. Ketiga Moshtar
Kusumaatmadja, perang adalah suatu keadaan dimana suatu Negara atau lebih
terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata. Disertai dengan pernyataan niat
salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain.
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Keempat Mc. Nair. War is a state or codition of affairs, not a mere series
of acts of force. State of affairs terjadi apabila suatu Negara menyatakan dengan
tegas bahwa ada perang. Apabila tanpa pernyataan tegas, suatu Negara melakukan
tindakan kekerasan (senjata) terhadap Negara lain, disertai indikasi-indikasi
adanya animus belligerendi. Apabila suatu Negara melakukan tindakan kekerasan
(senjat), tidak disertai animus belligerendi, tetapi Negara yang dimusuhi
menganggap

perbuatan

tersebut

sebagai

perbuatan

yang

menimbulkan/menghasilkan state of war (keadaan perang)103
2. Hukum Perang dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Hukum perang terdiri dari sekumpulan pembatas oleh hukum internasional
dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan individu-individu pada saat perang
dan konflik-konflik bersenjata. semenjak abad kesembilan belas kaidah hukum
internasional tidak lagi berbentuk kebiasaan dan dijumpai dalam traktat-traktat
dan konvensi-konvensi. Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini adalah
alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan
individu-individu, serta membatasi kawasan dimana biasanya di izinkan dalam
konflik bersenjata.
Kaidah-kaidah hukum humaniter internasional mengikat bukan hanya
kepada individu namun juga terhadap negara- negara agresor yaitu negara-negara
yang diserang dan anggota angkatan bersenjatanya, kepala negara, menteri-
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menteri dan pejabat lain, serta mengikat kepada pasukan-pasukan PBB dalam
suatu konflik militer.104
3. Tujuan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan
yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang
perang, namun mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan
lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, hal tersebut senada dengan
pendapat Mohammed Bedjaoui. Menurut KGPH. Haryomataram dikutip dari
Dinul Haq Qayyim D, tujuan utama hukum humaniter yaitu memberikan
perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban
perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan
(kombat/combatant) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk
sipil/civilians).105
Adapun tujuan hukum humaniter dalam berbagai kepustakaan, yaitu asas
perikemanusiaan dengan memberikan perlindungan terhadap kombat maupun
penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering),
menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan
musuh, mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Dinul
Haq Qayyim D menyimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak
melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter
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mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban
perang.106
4. Cara dan Aturan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional
(HHI)
Beberapa aturan perang yang menjadi salah satu sumber Hukum
Humaniter Internasional tercantum dalam Konferensi Den Haag (1907) yang
mengatur tentang cara yaitu, Perang harus diumumkan lebih dahulu sebelum
dimulai, pasukan-pasukan (combatants) harus memakai seragam yang berbeda
supaya bisa dibedakan dari yang bukan pasukan atau penduduk sipil.
Pengrusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibatasi sesuai dengan
kebutuhan militer, hanya sasaran militer yang bisa dibom atau dihancurkan.
Tawanan perang tidak boleh dibunuh atau dianiaya, harus diberi makan, pakaian,
dan harus dijaga kesehatannya selama ditahan. Perawat-perawat rumah sakit,
palang merah, dan kendaraan-kendaraan yang bertanda bulan sabit merah (red
crescent) harus dibebaskan dari serangan militer. Museum, gedung-gedung
bersejarah, dan tempat-tempat suci tidak boleh dibom atau dihancurkan. Kota-kota
yang diumumkan terbuka, yaitu tidak dijaga atau tidak diduduki harus dijaga dan
dipimpin dengan baik. Wanita dan anak-anak tidak boleh diperkosa atau dianiaya.
Hak milik pribadi hanya boleh diambil alih setelah diberi ganti rugi yang
pantas.107
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5. Netralitas
Secara umum netralitas menunjukkan kepada sikap suatu negara yang
tidak berperang dengan pihak-pihak yang terlibat perang dan tidak ikut serta
dalam permusuhan-permusuhan. Secara tekhnis netralitas tidak lebih dari suatu
sikap, dan menunjukkan kepada status hukum yang bersifat khusus, yang
menyangkut serangkaian hak, kewajiban dan

privilege menurut hukum

internasional, yang harus dihormati oleh pihak yang berperang ataupun pihak
netral lainnya. Istilah netralitas muncul pada awal abad tujuh belas,
berkembangnya doktrin sistematis muncul pada abad ke delapan belas, yakni
ketika Bynkershoek dan Vattel membahas hal ini. Pada abad kesembilan belas
netralitas berkembang lebih luas disbanding sebelumnya. Sebagian besar ahli
sejarah mengaitkan hal ini sebagian kepada peranan yang dimainkan amerika
serikat sebagai pihak netral dalam perang Napoleon.108
Factor lain yang mendorong perkembangan netralitas pada abad ke
Sembilan belas

adalah netralitas –permanen dari belgia dan switszearland.

Namun pada masa perang dunia II memberi bukti bahwa dalil lama konsepsikonsepsi netralitas abad ke Sembilan belas bahwa status netral terbukti merupakan
suatu kondisi yang sama berbahayanya dengan status keikutsertaan dalam perang.
Dimana negara netral terkuat diserang tanpa ada peringatan yaitu Amerika dan
Rusia. Jelas bahwa dimasa mendatang netralitas hanya dapat berjalan dalam
bidang yang terbatas dan sulit diramalkan. Dalam pada itu, berdasarkan
pendekatan umum yang dilakukan negara-negara pada saat ini bahwa perang
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terbatas harus dijaga agar tidak meningkat menjadi konflik yang lebih luas dengan
cara memanfaatkan status netralitas untuk mempengaruhi penjagaan yang
diinginkan.109
6. Cara Mengakhiri Perang dan Permusuhan Menurut Hukum
Humaniter Internasional (HHI)
Praktek negara pada abad sekarang ini memperlihatkan perlunya suatu
pembeda antara cara-cara perhentian keadaan perang dan cara-cara penghentian
permusuhan yang berlangsung dalam suatu perang stricto sensu dan permusuhanpermusuhan dalam suatu konflik bersenjata dalam perang.
Cara- cara utama penghentian perang, pertama adalah penghentian sama
sekali permusuhan-permusuhan oleh pihak-pihak berperang tanpa tercapai suatu
pengertian di antara mereka. Terdapat kerugian dari metode ini adalah bahwa
hubungan selanjutnya antar pihak-pihak yang berperang diragukan akan kembali
ke sedia kala dan metode ini tidak tepat untuk tradisi-tradisi modern dimana
persoalan-persoalan yang dihadapi lebih rumit baik menyangkut harta benda,
perlengkapan, tawanan-tawanan perang, serta perbatasan-perbatasan yang
biasanya diselesaikan melalui traktat.110
Kedua, penaklukan yang diikuti dengan aneksi maksudnya negara yang
ditaklukan dan dianeksi terhapus keneradaannya menurut Hukum Internasional,
karenanya tidak mungkin ada suatu keadaan perang antara negara yang ditaklukan
dan negara penakluknya. Ketiga, melalui traktat perdamaian yang pada umumnya
secara rinci menguraikan semua persoalan penting mengenai hubungan-hubungan
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pihak-pihak yamh berperang. Keempat, melalui suatu perjanjian atau perjanjianperjanjian untuk mengakhiri perang dan memulihkan perdamaian yang bebeda
dari suatu traktat perdamaian dalam pengertian sempit (non negara). Kelima,
melaui perjanjian genjatan senjata. Keenam, melalui deklarasi sepihak dari suatu
negara atau lebih yang memenagkan perang, yang menghentikan suatu keadaan
perang.111
Cara-cara penghentian permusuhan-permusuhan baik dalam perang
maupun non perang. Melalui perjanjian gencatan senjata, penyerahantanpa syarat
atau bentuk-bentuk penyerahan umum lainnya yang tidak disertai dengan suatu
perjanjian atau traktat yang memuat syarat-syarat perdamaian, melalui apa yang
disebut “Truce” istilah ini telah digunakan dalam praktek PBB, hal ini
memperlihatkan suatu penghentian permusuhan yang kurang definitive disbanding
“Gencatan Senjata”, penghentian dengan cara tembak menembak, melalui
perjanjian penghentian atau penangguhan, melalui deklarasi bersama tentang
pemulihan kepada keadaan normal, damai dan hubungan-hubungan bersahabat
antara pihak-pihak yang bertikai, serta penghentian de facto perjanjian.112
Menurut analisa penulis bahwa perang dalam Islam dilakukan untuk
kepentingan agama dan negara merupakan usaha mengerjakan perintah Allah dan
meninggalkan segala larangannya dengan cara mengendalikan diri untuk mentaati
Allah dan menolak hawa nafsu yang berujung pada perbuatan zalim dan kupur.
Dalam Islam tidak dibenarkan menyulut permusuhan dan memulai peperangan,
Syariat Islam semata-mata untuk memelihara perdamaian, keamanan dan
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kesejahteraan ummat. Perang dilakukan sebagai pertahanan diri dalam situasi
yang tidak dapat dihindari mana kala musuh sudah dekat, serta untuk menegakkan
kalimatullah. Terdapat etika dan aturan-aturan dalam perang, perang dimulai
dengan pengumuman perang yang telah sampai pada musuh. Perangpun dimulai
dengan cara mengajak pihak musuh membuat perjanjian damai terlebih dahulu.
Dan terdapat larangan-larangan yang berisi hal-hal yang tidak diperbolehkan
dilakukan dalam perang.
Perang menurut hukum humaniter internasional adalah pertikaian antar
negara dengan menggunakan angkatan perang dan tujuannya adalah untuk
menguasai lawan. Hukum humaniter mengatur tentang metode dan tatacara
perang serta perlindungan penduduk sipil dalam perang serta membatasi kawasan
dimana biasanya diizinkan dalam konflik bersenjata. Hukum humaniter tidak
dimaksudkan untuk melarang perang, namun mencoba untuk mengatur perang
dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Baik
hukum Islam maupun hukum humaniter internasional sama-sama terdapat aturan
dan mengatur metode dan tatacara perang serta perlindungan terhadap pihak yang
terlibat dan tidak terlibat dalam perang. Hanya saja perang dalam Islam bertujuan
bukan hanya kepentingan negara terdapat kepentingan agama yang utama. Bukan
hanya kepentingan duniawi semata tapi demi menegakkan kalimatullah, dari
dunai sampai akhirat tercakup didalam hukum Islam. Berbeda halnya dengan
hukum humaniter internasional dimana kepentingan yang terdapat dalam hukum
ini adalah untuk kepentingan duniawi saja. Dimana perang merupakan suatu

kenyataan yang tidak dapat dihindari maka hukum humaniter tidak melarang
perang.

BAB IV
PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM PERANG MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)
A. Perlindungan Warga Sipil Menurut Hukum Islam
1. Pengertian pihak sipil dalam perang menurut hukum Islam
Dalam Islam perlindungan terhadap warga sipil telah ada semenjak masa
pertama peperangan antara umat Islam dengan yang lainnya, hal tersebut secara
langsung datang dari lisan Nabi Muhammad Saw pada saat beliau memberi
nasehat kepada tentaranya. Agar jangan menyerang beberapa kelompok manusia
dari ahlul harbi yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang dan tidak
ikutmenolong atau mereka yang tidak menghalangi tersebarnya Islam dan
dakwahnya.113
Berikut penjelasan mengenai orang-orang dari ahlul harbi yang tidak
boleh diperangi beserta sebab-sebab perbedaannya pertama, larangan membunuh
anak-anak.
Berdasarkan hadist dari Salman bin Burdah dan bapaknya, nasehat khusus
dari Rasul untuk pemimpin perang setiap hendak berperang. Rasululullah Saw
bersabda :
ْ ،ِ َقاتِلُوا مَنْ َك َم َل ِباّلِل،ٌِل َّللا
ْ
 َوَلَ َت ْق ُتلُوا، َوَلَ ُتـ َم ِّثلوا، َوَلَ َت ْغ ِا ُلوا،اغ ُزوا َوَلَ َت ُغلُّوا
َ ًِاس ِم َّللاِ ف
ْ اغ ُزوا ِب
ِ س ِب
ص ْو َم َع ٍة
َ ِ َوَل ُم ْن َع ِزَلًّ ب،ٌلا َفانِ ًٌّا
ًّ ِ َوَل َكب، جَ ِو ا ْم َلجَ ًّة،َولٌِ ًّاا
“Perangilah dengan nama Allah dan di jalan Allah, perangi siapa saja
yang mengingkari Allah, Perangilah dan jangan melebihi batas, dan
113
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jangan pula kalian mencincang serta membunuh anak-anak…” (HR.
Muslim)114
Kedua, Larangan membunuh orang tua renta, anak kecil dan wanita. Dari
Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, jika memberi nasehat kepada tentaranya
Rasulullah bersabda:
“Perangilah dengan nama Allah dan di jalan Allah dan berdasarkan millah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah membunuh orang tua
renta, anak kecil, wanita dan janganlah kalian melebihi batas. Kumpulkanlah
ghanimah kalian, bernuat ishlahlah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (HR. Abu Dawud)115
Imam An Nawawi di kutip dari Nawaf Hail Takruri mengatakan bahwa
para ulama telah sepakat untuk mengharamkan membunuh anak-anak dan
perempuan jika mereka tidak ikut berperang, namun jika mereka ikut berperang
maka diperbolehkan untuk dibunuh.116
Terdapat perbedaan di antara ulama mengenai boleh tidaknya orang buta,
orang tua, pendeta, orang lumpuh, dan para pekerja baik petani maupun penyewa,
seorang hamba, dan semua orang yang tergolong kepada jenis ini yang tidak ikut
berperang untuk menjadi sasaran pembunuhan ketika terjadi pertempuran.
Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd dikutip dari Nawaf Hail
Takhruri dilihat dari perbedaan pendapat mengenai illat yang mewajibkan untuk
membunuh yang terdapat dalam firman Allah Swt “Dan Perangilah di jalan Allah
mereka yang memerangi kamu”. Dimana satu kelompok menjadikan illatnya itu
orang kafir maka mereka tidak mngecualikan seorang musyrikpun ulama yang
114
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termasuk dalam kelompok pertama adalah para pengikut imam Syafi‟i dan
kelompok lainnya menjadikan illatnya kemanapun berperang sebagai larangan
membunuh wanita walaupun mereka orang kafir mereka mengecualikan siapa saja
yang tidak mampu dan tidak ikut dalam perang pendapat yang kedua disepakati
oleh jumhur ulama dari pengikut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali dan
slah satu pendapat Imam Syafi‟i.117
Menurut Nawaf Hail Takruri, ia menyatakan bahwa sependapat dengan
pendapat mayoritas ulama, bahwa illat mebunuh dalam perang bukan hanya kafir
saja. Jadi orang yang tidak ikut berperang, orang-orang yang dimaksud adalah
terdiri dari orang tua renta, buta, cacat, petani yang sibuk dengan tanahnya atau
buruh dipabrik kecuali pabrik senjata dengan alasan bahwa pabrik tersebut
memiliki peranan yang besar membantu peperangan. Dan yang menunjukkan
sikap tidak menyukai peperangan tidak boleh dibunuh.118
Orang yang menunjukkan sikap tidak menyukai perang adalah orang yang
beragama lain atau non muslim yang tidak menunjukkan sikap permusuhan
terhadap Islam. Hal ini dapat kita lihat dari Rasulullah dalam satu riwayat yang
maksudnya kurang lebih demikian: “Bahwa setengah ajaran Islam yang paling
baik ialah memberi makan kepada orang yang lapar dan memberi perdamaian
kepada semua orang diseluruh dunia baik yang telah anda kenal maupun belum,
baik mereka seiman maupun yang lainnya”. Seperti pendeta yang mengasingkan
diri.119
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2. Bentuk perlindungan terhadap pihak sipil dalam perang menurut
hukum Islam
Perlindungan penduduk sipil diwaktu perang yang merupakan bagian dari
etika perang dalam Islam dapat dilihat dari konsep belas kasihan (magnanimite)
yang terdapat dalam tiga konsep hubungan Islam dengan pihak luar, yang dua
lagi lainnya yakni taqwa (piete) dan siap perang (combativite). Belas kasihan yang
bersifat kemasyarakatan, bukan hanya pada orang seorang namun pada kelompok
dan khusunya yang praktekan keadilan.120
Bentuk perlindungan terhadap pihak sipil dalam Islam dapat dilihat dari:
a. Adanya prinsip Pembeda
Melalui prinsip ini, semua pehak yang terlibat dalam sengketa bersenjata
harus membedakan antara peserta tempur (tentara/kombatan) dengan orang sipil.
Tujuannya adalah untuk melindungi orang sipil, sehingga yang menjadi sasaran
serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer dan objek militer. Prinsip
pembedaan kombatan dan warga sipil ini sebenarnya telah termaktub dalam alQuran lebih dari 10 abad sebelum adanya formulasi HHI yang baru muncul pada
tahun 1864, yakni firman Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 190 yang
menyatakan:
َب ا ْل ُم ْع َتاٌِن
ِ َّ ٌل
ُّ َّللا ََل ٌُ ِح
َ ًَِو َقا ِتلُوا ف
ِ ِسب
َ َّ ََّّللا الَّيٌِنَ ٌُ َقاتِلُو َن ُك ْم َو ََل َت ْع َتاُوا ۚ إِن
“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu
namun janganlah melampoi batas..”(QS Al Baqarah 2:90)
Ayat di atas mengandung isyarat jika yang tidak terlibat dalam peperangan
dijamin dalam setiap tindak kekerasan. Kalimat tidak melampui batas,
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mengandung arti dalam keadaan darurat, kacau balau, penuh luapan emosi
peperangan, harus menahan diri untuk tetap menjaga martabat kemanusiaan untuk
tidak berbuat melampui batas. Perlindungan terhadap anak-anak, wanita dan orang
tua yang tak terlibat peperangan juga secara jelas tergambar di dalam hadis yang
intinya tidak perlu ikut-ikutan musuh yang melanggar budi baik, memperkosa
kaum wanita atau membunuhi kaum wanita dan anak-anak. Sungguh luar biasa
perlindungan penduduk sipil yang ditujukan Islam.121
b. Tindakan tidak melampaui batas
Sebagian mufasir berpendapat, bahwa tindakan melampaui batas berarti
memerangi orang yang tidak memerangi orang Islam atau berperang bukan atas
nama agama. Sementara menurut al Mawardi dikutip dari, bahwa yang dimaksud
tindakan melampaui batas berarti memerangi orang-orang musrik yang tidak
terlibat dalam penyerangan, seperti perempuan dan anak kecil. Pendapat ini juga
di ikuti oleh Ibnu Abbad, Mujahid dan Umar ibn Abd al-Aziz. At-Thabari juga
menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kaum muslimin dilarang memerangi kaum
perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan yang telah menyatakan
damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum muslimin telah melanggar
batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. 122
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3. kondisi-kondisi yang membolehkan membunuh warga sipil menurut
hukum Islam
Walaupun telah dijelaskan haram membunuh siapa saja yang tidak turut
dalam peperangan, namun terdapat dua kondisi yang membolehkan membunuh
pihak-pihak sipil. Kondisi pertama yaitu jika warga sipil tersebut ikut andil dalam
peperangan atau ikut membantu walaupun hanya dengan memberi motivasi
bantuan materi atau senjata atau ide perang sehingga status tidak lagi sebagai
warga sipil.123lalu juga diperbolehkan membunuh wanita jika diketahui merusak
eksistensi umat Islam dengan membuka auratnya dimuka umat Islam. Pendapat
diatas berdasarkan dalil-dalil berikut:
Hadist yang dikeluarkan Abu Dawud dalam Al-Marasil dari Ikrimah,
bahwa Rasulullah Saw melewati mayat seorang wanita pada perang Hunain, maka
beliau bersabda, “Siapa yang membunuh wanita ini” Seseorang menjawab, “Saya,
Wahai Rasulullah, aku mengambilnya sebagai ghanimah dan memboncengnya
dibelakangku. Ketika ia melihat kita kalah, ia bangkit dan mengambil pedang
untuk membunuhku, maka aku pun membunuhnya.” Mengetahui hal ini
Rasulullah tidak mengingkarinya. Ath Tabarani menyambungkan hadist ini
sampai kepada Nabi Saw dalam Al-Kabir.124
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Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan wanita dalam peperangan atau
usaha yang dilakukannya mengubah statusnya dari warga sipil menjadi militer.125
Diriwayatkan dalam Hadist Abu Musa al Asy‟ari, bahwa ketika Rasulullah selesai
dari perang Hunain, beliau mengutus Abu Amir untuk memimpin pasukan menuju
Authas. Lalu ia bertemu dengan Duraid bin Ash-Shimah. Kemudian Duraid
terbunuh dan Allah mengalahkan para pengikutnya.”126Duraid pada waktu itu
telah berumur 120 Tahun, ada juga yang mengatakan 160 Tahun. Selain itu ia juga
tidak memiliki kemampuan berperang, akan tetapi mereka mendatanginya untuk
meminta masukannya. Ditambah lagi, ia pernah menjelek-jelekkan umat Islam
dan Rasulullah tidak mengingkari pembunuhannya.127
Menurut pendapat mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Hambali dan yang
rajah dalam mazhab Syafi‟I. Kondisi kedua yang membolehkan warga sipil
dibunuh ialah tidak jelasnya cara menentukan mana orang militer dan mana warga
sipil kecuali dengan membunuh sejumlah orang sipil. Hal ini terjadi karena antara
warga sipil dan militer bercampur baur menjadi satu, sehingga sulit dibedakan.
Dan hal ini direalisasikan dengan cara menyerang musuh dari jauh ke bentangbenteng mereka atau bias jadi mereka dapat dibedakan, tetapi musuh tidak dapat
ditentukan kecuali dengan cara membunuh sebagian warga sipil, maka dalam
keadaan seperti ini boleh membunuh warga sipil asalkan tidak menjadikan mereka
sasaran tembak.128
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Intinya, dalam keadaan darurat boleh membunuh orang kafir jika mereka
berlindung dengan orang yang tidak boleh dibunuh di antara mereka. Sebab jika
kaum muslimin menghentikan peperangan justru akan berbahaya bagi atau akan
menyebabkan kekalahan, atau karena memang keadaaan memaksa untuk
membunuh mereka. Akan tetapi, jika keadaan memungkinkan untuk tidak
membunuh mereka, maka hukumnya tetap tidak boleh membunuh jiwa yang
terjaga darahnya tanpa alasan darurat.129
4. Perlindungan obyek-obyek sipil menurut hukum Islam
Etika perang dalam Islam yang sangat menonjol adalah saat sarana umum
dilarang untuk dirusak atau dibumi hanguskan seperti rumah sakit, sekolah,
tempat ibadah, rumah-rumah penduduk, merusak lingkungan hidup dan kekayaan
alam, seperti memotong ranting. L Amin Widodo, Siasah Syari‟ah, dan pohon
kurma, itu sangat dilarang keras dalam Islam.130
Tidak memotong dan merusak pohon-pohon, sawah, dan ladang. Tidak
merusak binatang ternak baik itu sapi, domba dan lain-lain, kecuali untuk
dimakan. Hal ini terlihat dalam al-Qur‟an
َّ ض لِ ٌُ ْمسِ اَ فٌِ َها َو ٌُ ْهلِ َك ا ْل َح ْل َث َوال َّن ْسل َ ۗ َو
َِب ا ْل َمسَاا
ِ س َع َٰى فًِ ْاْلَ ْل
ُّ َّللاُ ََل ٌُح
َ َوإِ َيا َت َولَّ َٰى
“Dan apabila berpaling dia berusaha di muka bumi untuk
membuat kerusakan dan menghancurkan tanaman dan binatang
ternak”. (QS al-Baqarah 205)
Selain larangan memotong dan merusak pohon-pohon, sawah, dan ladang.
Tidak merusak binatang ternak baik itu sapi, domba dan lain-lain tidak
menghancurkan gereja, biara, dan rumah-rumah ibadat.
129
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َّ الَّيٌِنَ ج ُ ْنل ُجوا مِنْ ِا ٌَال ِه ْم بِ َغ ٌْل َحقٍّ إِ ََّل جَنْ ٌَقُولُوا َل ُّب َنا
ْض َلهُاِّ َمت
ِ َّ َّللا ُ ۗ َولَ ْو ََل اَ ْف ُع
ٍ ي ُه ْم بِ َب ْع
َ اس َب ْع
َ َّللا ال َّن
ِ
ِ
ِ
َّ َّص َلن
ٌ ي َع ِز
ٌز
ِ َّ اس ُم
ٌّ َّللا لَ َق ِو
ُ َّللاُ مَنْ ٌَ ْن
ُ ٌِلا ۗ َولَ ٌَ ْن
ًّ َّللا َكث
ْ سا ِج ُا ٌُ ْي َك ُل فٌِ َها
َ صلَ َواتٌ َو َم
َ ص َوا ِم ُع َوبِ ٌَ ٌع َو
َ
َ َّ َّص ُلهُ ۗ إِن
“Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia
terhadap yang lain, pasti telah dirobohkan, biara-biara, gerejagereja, dan masjid-masjid.”( QS. Al-Hajj 40)
Dalam ayat 190 surat Al Baqarah dinyatakan jika perang itu bukan
merupakan sarana pelampiasan hawa nafsu dengan tujuan mengalirkan darah,
namun secara ketat disebutkan sudah ada tanda-tanda niatan dari musuh untuk
melancarkan agresi, jadi Islam bersifat dipensif, bertahan sebisanya sebelum
mengumumkan perang benar-benar menjadi pecah, dan itupun para prajurit Islam
dilarang melampoi batas. M. Abduh di kutip dari Muh Fajar Sodiq, menjelaskan
makna “tak melampui batas”, tentu sesuai dengan prinsip etika perang dalam
Islam seperti, pengumuman perang terlebih dahulu sebelum perang terjadi, tidak
menyerang orang-orang yang tidak memerangi kamu, seperti wanita, anak-anak,
orang tua dan musuh yang menyatakan telah menyerah. Juga melindungi tempattempat umum, rumah sakit, gedung sekolah, tempat ibadah dan lain sebagainya.131

B. Perlindungan Warga Sipil Menurut Hukum Humaniter Internasional
1. Pengertian pihak sipil dalam perang menurut HHI
Hukum Humaniter Internasional dalam Protokol tambahan I 1977 pasal 48
mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk
sipil dengan kombatan. Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang
berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, yang
131
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dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut
dalam peperangan. Terdapat sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat
menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang
tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang
bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa
bersenjata, seperti anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota
Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.132
2. bentuk perlindungan terhadap pihak sipil dalam perang menurut HHI
Pengaturan penduduk sipil dalam situasi perang telah diatur dalam
Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.
Terdiri dari kriteria orang-orang yang dilindungi (protected persons), ketentuan
umum dan ketentuan khusus.133
a. Kriteria orang-orang yang dilindungi
Orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV memiliki arti
yang berbeda dengan dalam arti ketiga konvensi lainnya. Dalam kalimat terakhir
pasal 4 yang mengatakan bahwa orang- orang yang dilindungi oleh Konvensi
Jenewa I,II,III tidak dapat dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam
arti Konvensi Jenewa IV. Unsur pokok daripada pengertian orang yang dilindungi
dalam Konvensi Jenewa IV adalah penduduk sipil.
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b. Ketentuan Umum
Ketentuan umum mengenai kedudukan dan perlakuan orang-orang yang
dilindungi pada pokoknya menetapkan perlindungan diri dan kehormatan manusia
(umum). Berdasarkan Konvensi Jenewa IV perlindungan umum yang di berikan
kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil
berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan dan kekayaan serta praktek
ajaran agamanya. 134
c. ketentuan Khusus
Di samping perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil
dalam sengketa bersenjata sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka
terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati
perlindungan khusus. Dalam Konvensi Jenewa IV perlindungan khusus diberikan
kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi yang bersifat sosial
yang melaksanakan tugas sosialnya dengan membantu penduduk sipil lainnya
pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi
anggota perhimpunan Palang Merah Internasional dan anggota Perhimpunan
Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil. Pada saat mereka
melaksanakan tugas-tugas bersifat sosial (sipil) biasanya mereka dilengkapi
dengan sejumlah fasilitas seperti transpotasi, dan bangunan khusus maupun
lambang-lambang khusus. Apabila sedang melakukan tugasnya mereka harus
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dihormati dan dilindungi pada waktu sengketa bersenjata dan mereka tidak boleh
dijadikan sasaran serangan militer.135
Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau
setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih
pihak-pihak peserta agung, baik keadaan perang tersebut diakui ataupun tidak oleh
salah satu pihak antara mereka.136
Ketentuan yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang
melakukan pelanggaran berat hukum humaniter terdapat dalam beberapa pasal 49
ayat (1) Konvensi I, pasal 50 (1) Konvensi II, pasal 129 (1) Konvensi III dan Pasal
146 (1) Konvensi IV. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas maka
negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan
suatu Undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada
setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran
berat terhadap Konvensi.137
Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme di
mana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses
peradilan nasional dari tiap-tiap negara. Apabila mekanisme internal atau nasional
ini tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik, maka pada tahapan
berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu mekanisme
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internasional (baik melalui pengadilan yang bersifat ad hoc atau yang
permanen).138
Secara umum terdapat 5 bentuk sanksi atau akibat hukum terhadap
pelanggaran mengenai hukum perang, yaitu: Protes, Penyanderaan, Kompensasi,
Reprisal, dan Penghukuman pelaku yang tertangkap. Secara khusus ada pula
sejumlah bentuk akibat hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter
internasional yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu
Kompensasi, Sanksi Militer, Sanksi Non militer. Sedangkan bagi individu yang
terlibat dalam perang yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat
dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan.139
3. kondisi-kondisi yang membolehkan membunuh warga sipil menurut
HHI
Hukum Humaniter Internasional dalam Protokol tambahan I 1977 pasal 48
mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk
sipil dengan kombatan. Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang
berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, yang
dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut
dalam peperangan. Terdapat sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat
menikmati perlindungan khusus.140 Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah
untuk melindungi warga sipil.
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- Dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang melakukan suatu serangan
tanpa membedakan dirinya dari orang sipil, dapat dikategorikan telah melakukan
pelanggaran HHI.
- Adapun kegiatan mata-mata tanpa seragam, tidak dapat mempertahankan
haknya sebagai kombatan, diantaranya tidak memperoleh status tawanan perang.
Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa ada sekelompok
penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke
tangan musuh berhak pula mendapatkan status Prisoner of war atau tawanan
perang sebagaimana yang diatur Pasal 4A Konvensi Jenewa III tahun 1949. Pasal
ini menyebutkan bahwa mereka yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan
perang (Prisoner of War) adalah Para anggota angkatan perang dari pihak yang
bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian

dari angkatan perang itu.
Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang
diorganisasikan (organized resistance movement) yang tergolong pada satu pihak
yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun
wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 1)dipimpin

oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya; 2) menggunakan tanda
pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh; 3) membawa senjata secara terbuka; 4)
melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Kelompok
berikutnya adalah

Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang ketika musuh

mendekat, atas kemauannya sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk
melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memlliki waktu yang

cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja
mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan
perang. Kelompok-kelompok ini termasuk dalam kategori kombatan, yang apabila

tertangkap akan diperlakukan sebagai tawanan perang.141
Sedangkan kelompok Orang-orang yang menyertal angkatan perang tanpa
dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipll
awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggotaanggota kesatuan
angkatan kerja, dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan
perang, asalkan mereka telah mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang
disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu pengenal. Awak
kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, taruna sertaawak pesawat terbang sipil
dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik
menurul ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum intemasionai. berada dalam
kategori penduduk sipil, namun apabila mereka ditangkap oleh pihak musuh tetap
berhak mendapatkan status sebagai prisoner of war. Ketentuan tentang siapa yang
berhak mendapatkan status dan perlakuan sebagai Prisoners of War ini kemudian
disempurnakan dalam Protokol 1 tahun1977 yang memberikan definisi baru dari
apa yang disebut sebagai Angkatan Bersenjata dan kombatan.142
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Terkait dengan perlindungan obyek sipil, yang dimaksud dengan obyek
sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran militer adalah semua obyek yang tidak
memiliki sumbangan yang efektif bagi aksi-aksi militer, yang jika dihancurkan
secara total atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, tidak memberikan
keuntungan militer yang pasti. Oleh karena itu dalam Pasal 54 ayat 2 Protokol
Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan larangan untuk menyerang, menghancurkan,
memindahkan atau merusak obyek-obyek dan sarana-sarana yang mutlak
diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan
dengan berbagai macamnya, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan
makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum, irigasi dan kebutuhankebutuhan primer penduduk sipil lainnya.143
Selanjutnya, Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa
obyek-obyek dan sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan
suatu aksi militer. Oleh karena itu, Prinsip pembedaan pada dasarnya
membedakan target yang sah (obyek militer) dan target yang tidak sah (obyek
sipil). Dalam perang dilarang untuk menargetkan obyek sipil, sementara untuk
obyek militer boleh dijadikan target serangan. Pada dasarnya tidak ada definisi
harta benda penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena
itu, perlu mengetahui definisi sasaran militer untuk mengetahui apa yang
143
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dimaksud dengan obyek sipil. Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I memberikan
definisi sasaran militer adalah “sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek
yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan
sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara
menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang
berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti. Ada dua
kriteria untuk mengidentifikasi sasaran militer. Pertama sifat, tempat, tujuan, atau
penggunaan objek harus efektif berkontribusi terhadap aksi militer. Kedua
penghancuran objek, penangkapan, atau netralisasi dan memiliki kontribusi yang
efektif terhadap aksi militer.
Dalam hal keraguan tentang apakah sebuah benda merupakan obyek sipil
atau militer, dan jika objek tersebut biasanya digunakan untuk tujuan sipil, maka
pihak yang berperang harus menganggap benda tersebut adalah obyek sipil dan
tidak dapat dijadikan target (Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I). Jika salah satu
pihak memutuskan untuk menyerang, maka serangan tersebut haruslah menjadi
serangan yang sah. Pihak penyerang harus mampu membuktikan bahwa obyek
tersebut digunakan untuk kepentingan militer. Komandan militer harus
mengambil tindakan pencegahan sebelum dan pada saat dilakukan serangan untuk
melindungi penduduk sipil dan obyek sipil. Oleh Karena itu, melindungi
penduduk sipil dan obyek sipil serta kombatan yang tidak terlibat lagi dalam
peperangan merupakan wujud prinsip pembedaan hukum humaniter internasional.
Jadi, pembaharuan dalam tataran konsep dan implementasi terhadap prinsip
pembedaan mampu di lakukan jika prinsip kemanusian, prinsip proporsionalitas

dan prinsip pembedaan diterapkan bersamaan dan konsisten dalam konflik
bersenjata.144
Dapat penulis analisa bahwa dalam Islam warga sipil disebut sebagai
ahlul harbi , yang termasuk dalam golongan ahlul harbi adalah anak-anak,
wanita, orang tua renta, dan orang yang tidak ikut berperang, orang-orang yang
dimaksud adalah terdiri dari orang tua renta, buta, cacat, petani yang sibuk dengan
tanahnya atau buruh dipabrik kecuali pabrik senjata dengan alasan bahwa pabrik
tersebut memiliki peranan yang besar membantu peperangan, serta

yang

menunjukkan sikap tidak menyukai peperangan tidak boleh dibunuh.
Sedangkan Dalam Hukum Humaniter Internasional Istilah penduduk sipil
mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan.
Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang
yang tidak terlibat atau ikut dalam peperangan. Terdapat sekelompok penduduk
sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya
adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang
melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil
lainnya pada waktu sengketa bersenjata, seperti anggota Perhimpunan Palang
Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk
anggota Pertahanan Sipil. Sebenarnya baik hukum Islam dan hukum humaniter
internasional kategori penduduk sipil tidak berbeda yaitu pihak yang tidak ikut
berperang adalah penduduk sipil. Hanya saja dalam Islam musuh dalam
peperangan itu adalah umat yang memerangi agama Islam, sedangkan menurut
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hukum humaniter perang itu terjadi antara dua negara atau lebih tanpa
memandang musuh itu beragama apa.
Perlindungan penduduk sipil diwaktu perang yang merupakan bagian dari
etika perang dalam Islam Jaminan keselamatan dalam perang tersurat dalam
surat Al Baqarah ayat 190 dimana Ayat tersebut mengandung isyarat jika yang
tidak terlibat dalam peperangan dijamin dalam setiap tindak kekerasan. Kalimat
tidak melampui batas, mengandung arti dalam keadaan darurat, kacau balau,
penuh luapan emosi peperangan, harus menahan diri untuk tetap menjaga
martabat kemanusiaan untuk tidak berbuat melampui batas. kaum muslimin
dilarang memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan
yang telah menyatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum
muslimin telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.
Dalam hukum humaniter internasional Ketentuan yang mengatur tentang
penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Negara yang telah
meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undangundang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang
melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap
Konvensi. Secara umum terdapat 5 bentuk sanksi atau akibat hukum terhadap
pelanggaran mengenai hukum perang, yaitu: Protes, Penyanderaan, Kompensasi,
Reprisal, dan Penghukuman pelaku yang tertangkap. Secara khusus ada pula
sejumlah bentuk akibat hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter
internasional yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu
Kompensasi, Sanksi Militer, Sanksi Non militer. Sedangkan bagi individu yang

terlibat dalam perang yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat
dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan.
Dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam pelanggaran terhadap
penduduk sipi yang terjadi harus dipertanggung jawabkan langsung kepada Allah
karena peraturan yang dilanggar berarti. melanggar batas-batas yang telah
ditetapkan oleh Allah Swt Serta bersifat Universal. Sedangkan dalam hukum
humaniter pelanggaran terhadap hak sipil tadi perlu dibuat terlebih dahulu oleh
negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa secara nasional. Dibuat oleh
lembaga peradilan nasional dari tiap-tiap negara. Apabila mekanisme internal atau
nasional ini tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik, maka pada
tahapan berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu
mekanisme internasional.

Hukum Islam

Kelebihan

Kelemahan

kesamaan

Perang dalam hukum Islam,
tidak selamanya dengan senjata,
tetapi dengan upaya-upaya yang
patut mengajak manusia ke jalan
kebaikan, dan dengan kebaikan
ini tegaknya keadilan. Dari
keadilan tercipta kesejahteraan
bersama,
yang
disebut
kemaslahatan
umum
(almaslahah al-'ammah).
hukum Islam kita ketahui
bersama sudah terlebih dahulu
mengatur mengenai perang
Akan tetapi lemahnya umat
Islam disini, melihat hal tersebut
hanya sebagai perjalanan sejarah
panjang perang umat Islam,
yang
tidak
dikembangkan
dengan analisis-analisis perang.
“Perlindungan OrangOrang Sipil Di WaktuPerang”
dalam Konvensi Jenewa1949
serta
bagianII
Protokol
Tambahan Konvensi Jenewa
19491 yang mengatur hukum
berperikemanusiaan
internasional dalam konflik
bersenjata yang mana sangat lah
sejalan dengan semua prinsip
yang dikembangkan di dalam
studi al-fiqh al-qanun ad-duali
(hukum Islam Internasional)
yang
juga
mengedepankan
aspek-aspek kemanusiaan. Hal
ini membuktikan bahwasanya
baik hukum Islam maupun
hukum Humaniter Internasional
sama-sama
mengedepankan
aspek kemanusian terhadap
mereka para korban konflik
bersenjata.

Hukum Humaniter
Internasional
Hukum
Humaniter
Internasional cukup spesifik
dan lebih konfleks di dalam
mengatur
ketentuanketentuan dalam konflik
bersenjata
khususnya
terhadap
perlindungan
masyarakat

- Objek
konflik
dalam
hukum
Humaniter
Internasional
selalu
mengarah kepada hal-hal
yang bersifat kekerasan
dan prilaku penyimpang.
- Aturan dan kenyataan
tidak sepenuhnya berlaku
dilapangan (inkosisten)
“Perlindungan
Orang-Orang
Sipil
Di
WaktuPerang”
dalam
Konvensi Jenewa1949 serta
bagianII Protokol Tambahan
Konvensi Jenewa 19491 yang
mengatur
hukum
berperikemanusiaan
internasional dalam konflik
bersenjata yang mana sangat
lah sejalan dengan semua
prinsip yang dikembangkan
di dalam studi al-fiqh alqanun ad-duali (hukum Islam
Internasional) yang juga
mengedepankan aspek-aspek
kemanusiaan.
Hal
ini
membuktikan
bahwasanya
baik hukum Islam maupun
hukum
Humaniter
Internasional
sama-sama
mengedepankan
aspek
kemanusian terhadap mereka
para
korban
konflik
bersenjata.

perbedaan

Perang dalam hukum
Islam, tidak selamanya dengan
senjata, tetapi dengan upayaupaya yang patut mengajak
manusia kejalan kebaikan, dan
dengan kebaikan ini tegaknya
keadilan.Dari keadilan tercipta
kesejahteraan bersama, yang
disebut kemaslahatan umum (almaslahah al-'ammah).

Objek konflik dalam
hukum
Humaniter
Internasional selalu mengarah
kepada hal-hal yang bersifat
kekerasan
dan
prilaku
penyimpang hal tersebut
tercermin dari pengertian
perang itu sendiri. Perbedaan
ini tercermin dari ruang
lingkup kedua hukum

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis menguraikan dan mempelajari penelitian yang penulis lakukan
tentang “Perlindungan Warga Sipil dalam Perang Menurut Islam dan
Hukum Humaniter Internasional” penulis memberi kesimpulan sebagai
berikut:
1. Teori perang terdiri dari definisi, hukum perang, tujuan perang, cara dan
aturan dalam perang, sikap netral, serta cara mengakhiri. Baik hukum
Islam maupun hukum humaniter internasional sama-sama terdapat aturan,
pengaturan metode dan tatacara perang serta perlindungan terhadap pihak
yang terlibat dan tidak terlibat dalam perang. Hanya saja perang dalam
Islam bertujuan bukan hanya untuk kepentingan negara terdapat
kepentingan agama yang utama. Bukan hanya kepentingan duniawi semata
tapi demi menegakkan kalimatullah, dari dunia sampai akhirat tercakup
dalam

hukum

Islam

berbeda

halnya

dengan

hukum

humaniter

internasional dimana kepentingan ytang terdapat dalam hukum ini adalah
untuk kepentingan duniawi saja. Dimana perang merupakan suatu
kenyataan yang tidak dapat dihindari maka hukum humaniter tidak
melarang perang.
2. Perlindungan pendukuk sipil diwaktu Perang merupakan bagian dari etika
perang dalam Islam jaminan keselamatan dalam dalam perang tersurat
dalam surat AL Baqarah ayat 190 dimana ayat tersebut mengandung

isyarat jika yang tidak terlibat dalam perperangan dijamin dalam setiap
tindak kekerasan. Kalimat tidak melampawi batas, mengandung arti dalam
keadaan darurat, kacau balau, penuh luapan emosi peperangan, harus
menahan diri untuk tetap menjaga martabat kemanusiaan untuk tidak
berbuat melampui batas. Kaum muslimin dilarang memerangi kaum
perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan yang telah
mengatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum
muslimin telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah
SWT. Dalam hukum mumaniter internasional ketentuan yang mengatur
tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat.
Negara yang telah meratifikasi konvensi jenewa diwajibkan untuk
menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi
pidana efektif kepada setiap yang melakukan atau memerintahkan untuk
melakukan pelanggaran berat terhadaap konvensi.
B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut.
Untuk para pembaca yang berminat dengan tema ini, diharapkan dapat meneliti
lebih lanjut perlindungan warga sipil dalam perang menurut Hukum Islam dan
Hukum Humaniter Internasional baik secara normative maupun secara empiris
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