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Pendahuluan 

  

Allah berfirman dalam QS Al Hujurat ayat 13 

  

 
 
 

Artinya, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang

Membicarakan HAM tidak akan ada habis habisnya, bahkan sampai sekarang, dekade 20-

an mas

 

 

 perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” 

  

ih saja masyarakat (internasional) membicarakan HAM. Hal tersebut sangat beralasan 

karena beberapa aspek selalu terkait dengan persoalan HAM ini. Diawali dengan pelaksanaan 

HAM yang belum tuntas, yang memicu adanya tuntutan bagi pemenuhan pelaksanaan HAM 

tersebut. Apalagi apabila implementasi HAM ini terkait dengan kehidupan masyarakat 

internasional. 

http://www.quran30.net/2012/08/surat-al-hujuraat-ayat-1-18.html�


Implementasi HAM 

 Ketentuan-ketentuan HAM dalam kehidupan masyarakat internasional telah dituangkan 

ke dalam berbgai konvensi. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR) The Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CD), Geneve 

Convention dan Optional Protocolnya, Konvensi Eropa 1950, dan beberapa konvensi yang 

dilakukan oleh PBB lainnya. Ketentuan-ketentuan HAM yang telah dituangkan dalam berbagai 

konvensi seperti tersebut di atas dapat dikategorikan ke dalam dua situasi penerapan, yaitu pada 

waktu stabilitas nasional tidak terancam dan dalam situasi yang membahayakan stabilitas 

nasional, dalam situasi demikian berlakunya ketentuan HAM sering disebut sebagai Hukum 

Humaniter Internasional (HHI). Ketentuan HAM, pada masa damai dan adanya ketegangan atau 

kekacauan dalam negeri yang belum merupakan pertikaian bersenjata, perlindungan minimal 

tetap dijamin oleh hukum HAM. 

HAM tetap berlaku dalam segala situasi, tetapi dapat dibatasi apabila keadaan darurat 

telah dinyatakan secara resmi. Namun perlu diingat, bahwa hak dan jaminan dasar yang 

merupakan intisari dari HAM, tidak dapat diperkecualikan, artinya harus tetap dihormati dalam 

segala keadaan. 

Hubungan HAM dan HHI 

 Pada hakikatnya HAM dan HHI memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan jaminan 

perlindungan terhadap manusia. Hanya saja, keduanya memiliki perbedaan dari sisi, waktu dan 

situasi penerapannya. 

 Ketentuan HAM dimaksudkan untuk menjamin hak dan kebebasan, baik sipil, politik, 

ekonomi, sosial maupun budaya bagi setiap orang. Dalam hukum HAM ini setiap orang harus 

dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari pemerintah. Ketentuan HAM 

tersebut terdapat baik dalam berbagai peraturan perundangan nasional maupun instrumen-

instrumen internasional. Ketentuan HAM berlaku pada masa damai. Sedangkan HHI diterapkan 

apabila terjadi sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional atau perang saudara 

(civil war). HHI terdiri atas peraturan-peraturan tentang alat dan cara berperang (Hukum Den 

Haag) serta peraturan-peraturan tentang perlindungan korban konflik bersenjata (Hukum 

Jenewa). 



 Namun intisari Hukum ketentuan HAM  (hard-core rights) tetap berlaku sekalipun pada 

waktu sengketa bersenjata. Keduanya saling melengkapi. Juga ada keterpaduan dan keserasian 

kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen HAM dan HHI. Keduanya tidak hanya 

mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, tetapi juga mengatur hubungan di antara 

Negara dengan Warga Negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka 

secara timbal balik (reciprosity). 

 Dengan demikian, maka kedua bidang ini merupakan instrumen-instrumen hukum yang 

memberikan perlindungan kepada orang-perorang. 

Instrumen-instrumen hukum ini dapat di golongkan kedalam empat kelompok,yaitu : 

1. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang-perorang sebagai anggota 

masyarakat. Perlindungan ini meliputi segenap segi perilaku perorangan dan sosialnya. 

Perlindungan ini bersifat umum sehingga mencakup HAM internasional. 

2. Instrumen yang bertujuan melindungi orang-perorang berkaitan dengan keadaannya di 

dalam masyarakat, seperti hukum internasional tentang perlindungan terhadap kaum 

wanita dan hukum internasional berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. 

3. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang-perorang dalam kaitannya dengan 

fungsinya di dalam masyarakat , seperti hukum internasional tentang buruh. 

4. Instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi orang-perorang dalam keadaan 

darurat, apabila terjadi situasi yang luar biasa dan yang mengakibatkan ancaman adanya 

pelanggaran atas haknya yang biasanya dijamin oleh hukum yang berlaku, seperti hukum 

internasional tentang pengungsi dan para korban dan akibat sengketa bersenjata. 

Pada mulanya, tidak pernah ada perhatian mengenai hubungan antara HAM dan 

HHI. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pernyataan dalam “Universal Declaration of 

Human Rights 1948” tidak disinggung tentang penghormatan HAM pada waktu sengketa 

bersenjata. Sebaliknya, dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak disinggung masalah 

HAM. Tetapi tidak berarti bahwa Konvensi-konvensi Jenewa dan Deklarasi Universal tidak 

memiliki kaitan sama sekali. Antara keduanya terdapat hubungan keterkaitan, walaupun tidak 

secara langsung. 



Di satu sisi ada kecenderungan untuk memandang ketentuan-ketentuan Konvensi 

Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi Negara-negara peserta, tetapi 

juga mengatur tentang hak orang-perorang sebagai pihak yang dilindungi. Keempat 

Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa penolakan hak-hak yang diberikan oleh 

konvensi-konvensi ini tidak dapat dibenarkan. 

Apalagi, adanya Pasal 3 ketentuan yang bersamaan pada keempat Konvensi Jenewa 

1949 yang mewajibkan setiap Negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar 

kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Dengan demikian, 

maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang 

berarti mencakup bidang tradisional dari HAM. 

Di sisi lain, dalam Konvensi-konvensi tentang HAM terdapat pula berbagai 

ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang. Konvensi Eropa 1950, misalnya 

dalam Pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi perang atau bahaya umum lainnya yang 

mengancam stabilitas nasional, hak-hak yang di jamin dalam konvensi ini tidak boleh di 

langgar. Meskipun dalam keadaan demikian, paling tidak ada 7 hak yang harus dihormati 

karena merupakan intisari dan kovensi ini, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, integritas 

fisik, status sebagai subyek hukum, kepribadian, perlakuan tanpa hak dan hak atas keamanan. 

Ketentuan ini terdapat juga dalam Konvenan PBB mengenai  Hak Sipil dan Politik 1966 

Pasal 4. 

Selain itu terdapat pula hak-hak yang tidak boleh dikurangi (non derogable rights) 

baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan sengketa bersenjata. Hak-hak yang tidak 

dapat dikurangi tersebut meliputi hak hidup, perlakuan non diskriminasi, larangan 

penyiksaan (torture), larangan berlaku surutnya hukum pidana yang ditetapkan, hak untuk 

tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian (kontrak), 

perbudakan (slavery), perhambaan (servitude), larangan penyimpangan berkaitan dengan 

penawaan, pengakuan seseorang sebagai subyek hukum, kebebasan berpendapat, keyakinan 

dan agama, larangan penyanderaan, larangan penjatuhan hukuman tanpa putusan yang 

diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang lazim, larangan menjatuhkan hukuman mati 

dan melaksanakan eksekusi dalam keadaan yang ditetapkan oleh Pasal 3 dari keempat  

Konvensi Jenewa 1949. 



 Kesadaran akan adanya hubungan antara HAM dan HHI baru disadari pada akhir 

tahun 1960an. Kesadaran ini semakin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa 

bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia 

lainnya yang menimbulkan masalah baik dari sisi HAM maupun HHI. Konferensi 

internasional mengenai HAM yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran tahun 1968, 

secara resmi menjalin hubungan antara HAM dan HHI. Dalam resolusi XXIII tanggal 12 

Mei 1968 mengenai penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata, meminta agar 

konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan 

supaya di sepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB 

menangani pula HHI. 

 Dalam kepustakaan ada tiga aliran berkaitan dengan hubungan HAM dan HHI 

yaitu :1 

1. Aliran integrasionis, berpendapat bahwa system hukum yang satu berasal dari yang 

lain. Dalam kaitan ini terdapat dua kemungkinan yaitu :  

a. HAM sebagai dasar bagai HHI, dalam arti bahwa HHI merupakan cabang dari 

HAM. Hal tersebut didasarkan bahwa HAM merupakan hak dasar bagi setiap 

orang, setiap waktu dan berlaku di segala tempat. Sehingga HAM merupakan 

genus dan HHI merupakan specisnya, karena hanya berlaku untuk golongan 

tertentu saja dan dalam keadaan tertentu pula.  

b. HHI merupakan dasar dari HAM, dalam arti bahwa HAM merupakan bagian 

dari HHI. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa HHI lahir lebih dahulu 

dari pada HAM. Sehingga secara kronologis HAM dikembangkan setelah 

HHI.  

 

                                                            
1 Zay Hasibuan, 2016/08/11, Hukum HAM Dengan Hukum Humaniter, www.Academia.edu,  pkl 

09.05, Wahyu Wagiman, 2005, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, 2016/08/11  
www.elsam.or.id, pkl. 10.10 
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2. Aliran separatis, yang terlihat HAM dan HHI sebagai sistem hukum yang sama sekali 

terpisah, tidak berkaitan. Karena keduanya berbeda dalam :  

a. Obyek, artinya HHI obyeknya sengketa bersenjata, sedangkan HAM 

obyeknya hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam 

negara tersebut.  

b. Sifatnya, HHI bersifat mandatory-a political serta peremptory, sedangkan 

HAM besifat declaratory-political.  

c. Saat berlakunya, HHI berlaku saat adanya sengketa bersenjata, sedangkan 

HAM berlaku pada masa damai.  

 

3. Aliran komplementaris, yang melihat hukum HAM dan HHI melalui proses yang 

bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi. Hubungan antara HAM dan 

HHI juga dapat dilihat dari berbagai kesamaan di antara keduanya, seperti:  

a. Sebagaimana ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen HAM Konvensi-

konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokolnya membebankan kewajiban 

kepada Negara peserta dan menjamin hak-hak individual dari orang-orang 

yang dilindungi.  

b. HHI menentukan kelompok-kelompok orang yang dilindungi seperti orang-

orang yang cedera dan tawanan perang, sedangkan HAM berlaku bagi semua 

orang tanpa memberikan status khusus. Akan tetapi, dalam perkembangan 

terakhir HHI mengikuti pendekatan yang sama dengan sistem HAM, dengan 

memperluas perlindungan HHI bagi semua orang sipil.  

c. DI satu sisi landasan pengaturan HAM adalah hak-hak yang berkaitan dengan 

manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, keamanan, status sebagai subyek 

hukum, dan sebagainya. Atas dasar tersebut dibuat peraturan-peraturan untuk 

menjamin perkembangan manusia dalam segala segi. Di sisi lain HHI 

dimaksudkan untuk membatasi kekerasan dan dengan tujuan ini, HHI memuat 

peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak manusia yang sama, karena hak-

hak tersebut dianggap sebagai hak-hak minimal.  

 



Intisari dari HAM atau dapat juga disebut sebagai hak-hak yang paling dasar 

menjamin perlindungan minimal yang mutlak dihormati terhadap siapapun 

baik di masa damai maupun di masa perang. Hak-hak yang paling dasar ini 

merupakan bagian dari kedua sistem hukum tersebut. Hak-hak itu adalah :  

1) Hak untuk hidup.  

Hak untuk hidup ini dijamin oleh instrumen-instrumen HAM 

dan HHI. Instrumen HHI memberikan perlindungan kepada kehidupan 

manusia. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 menetapkan kewajiban 

mengumpulkan dan merawat orang yang sakit dan cedera, mengatur 

tentang perlakuan terhadap tawanan perang, interniran sipil dan 

masyarakat sipil di bawah pendudukan musuh, larangan pelaksanaan 

hukuman mati sebelum enam bulan sejak adanya putusan pengadilan, 

larangan hukuman mati terhadap orang di bawah umur 18 tahun, wanita 

hamil atau ibu yang mempunyai anak yang masih kecil (Konvensi  Jenewa 

IV, Pasal 68 dan 75). Demikian pula larangan untuk membunuh korban 

perang yang jatuh ke tangan musuh, larangan menggunakan senjata yang 

dapat mengakibatkan penderitaan berlebihan atau yang tidak perlu. Khusus 

berkaitan dengan perlindungan masyarakat sipil, Protokol tambahan I 

mengharuskan keseimbangan antara kepentingan militer dan kepentingan 

kemanusiaan (principle of proportionality).  

Protokol Tambahan I juga melindungi kehidupan dengan 

larangan tindakan starvasi terhadap penduduk sipil sebagai cara berperang, 

serta larangan merusak sarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan 

hidupnya. Untuk menjamin keselamatan penduduk sipil, juga dapat 

ditetapkan lokasi bebas yang tidak boleh dijadikan sasaran militer. 

2) Larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. 

Larangan penyiksaan ini ditentukan dalam Pasal 7 konvenan 

tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966. Dalam HHI, sebagian besar 

dari ketentuan-ketentuan konvensi Jenewa 1949 merupakan rincian 

mengenai cara memperlakukan korban perang, seperti perlakuan 

manusiawi, larangan penyiksaan, larangan merendahkan martabat atau 



segenap perbuatan yang bersifat menghina dan segala jenis tindakan 

penyiksaan. Suatu konvensi yang khusus mengatur mengenai larangan 

penyiksaan adalah Convention against torture and other cruel inhuman or 

degrading treatment or punishment, 1984, Konvensi ini diratifikasi oleh 

Indonesia tahun 1998 dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1998. 

3) Larangan perbudakan. 

Larangan perbudakan terdapat dalam Pasal 8 Konvenan 

mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Dalam HHI larangan 

perbudakan ini ditetapkan dalam Protokol II tahun 1977 Pasal 4 (2) f. 

Selain itu Konvensi Jenewa 1949 mengatur pula tentang perlakuan 

tawanan perang serta perlakuan terhadap orang sipil di wilayah 

pendudukan musuh dan juga melarang segala bentuk perbudakan. 

4) Jaminan Peradilan. 

Dalam HAM, jaminan peradilan diakui sebagai hak-hak yang 

sangat penting, agar HAM lainnya dapat diterapkan secara efektif. Dalam 

HHI jaminan peradilan sudah dimasukkan dalam konvensi-konvensi 

Jenewa sejak penyusunannya, guna menghindari penjatuhan dan 

pelaksanaan hukuman mati di luar proses pengadilan maupun perlakuan 

yang tidak manusiawi. 

Penutup. 

 HAM dan HHI merupakan dua sistem hukum yang saling berhubungan dan saling 

melengkapi. Keduanya memberikan jaminan bagi perlindungan manusia. Walaupun demikian 

kedua sistem hukum tersebut dapat pula dibedakan satu sama lain. Bahkan ada yang berpendapat 

bahwa pada saat hukum HAM berhenti, maka HHI mulai berlaku, atau sebaliknya. 

الَِّذيَن ُيٰقِتلُوَنُكْم َواَل َتْعَتُدٓو۟ا ۚ إِنَّ اللَّـَه اَل  َوٰقِتلُو۟ا فِى َسِبيِل اللَّـهِ  
١٩٠:ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن   

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu 
melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas”.(QS. Al-Baqoroh ayat 190) 
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