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A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi ditandai dengan kehidupan yang tidak mengenal batas oleh waktu 

dan jarak, sehingga setiap hari dapat didengar melalui radio, melihat televisi, 

membaca koran, dan bahkan internet, mengenai berita-berita kematian, penderitaan 

manusia dan kerugian serta kehancuran harta benda yang disebabkan oleh perang. 

Perang atau sengketa bersenjata atau konflik bersenjata adalah suatu kata yang tidak 

asing lagi ditelinga kita. Perang sudah mulai terjadi sejak berabad-abad tahun yang 

lalu, dan hampir terjadi di setiap negara di belahan bumi ini. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja sejarah perang sama tuanya dengan sejarah 

umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 

3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian 

(Mochtar Kusumaatmadja,1986:9). Terhitung sampai tahun 2009 ini maka umat 

manusia hanya mengenal 273 tahun perdamaian. Disepanjang sejarah umat manusia 

dari zaman purba sampai zaman modern tidak luput dari peperangan. Perang yang 

baru-baru ini terjadi adalah perang antara Israel dan Palestina. Perang ini meletus pada 

akhir Desember 2008, menelan kurang lebih 100.000 korban jiwa warga negara 

Palestina yang sebagian besar adalah penduduk sipil. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perang dapat diartikan sebagai 

permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dll); pertempuran besar 

bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dsb) atau lebih; 

perkelahian, konflik; dan cara mengungkapkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2, 

1996:751), sedangkan Teuku May Rudy mengemukakan bahwa perang dalam 

pengertian umum merupakan pertandingan antara dua negara atau lebih terutama 

dengan angkatan bersenjata mereka. Tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-

masing kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan atau kontestan-kontestan lain 

dan membebankan syarat-syarat perdamainnya (Teuku May Rudi, 2002:76). Lain 

halnya dengan Jean Jacques Rosseau seorang negarawan terkenal dari Prancis. 

Rosseau dalam bukunya Contract Social mengemukakan bahwa perang adalah salah 

satu bentuk hubungan social (due contract social) antar negara. Selanjutnya menurut 

Quincy Wright dalam bukunya Study of War mengkategorikan empat tahapan 

perkembangan sejarah perang yaitu (Fadillah Agus, 1997:1) 

1. Perang yang dilakukan oleh binatang (by animals),  

2. Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (by primitive men), 

3. Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (by civilized men), 

4. Perang yang menggunakan teknologi modern (by men using modern technology). 

Perang dalam sudut pandang hukum internasional, khususnya hukum 

penyelesaian sengketa internasional (publik) dikategorikan sebagai salah satu bentuk 

penyelesaian sengketa internasional. Dalam berbagai kepustakaan mengenai law on 

the settlement of international dispute, ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu 

penyelsesaian sengketa secara damai (peaceful settlement of dispute) dan penyelesaian 

sengketa dengan kekerasan (settlement of dispute by coercive means). Perang 

tergolong dalam kelompok yang kedua dan merupakan alternatif terakhir untuk 

menyelesaikan sengketa internasional (Fadillah Agus, 1997:2). 

Penyelesaian sengketa internasional dengan jalan konflik bersenjata atau perang 

menimbulkan dampak yang sangat besar dan luas. Dampak yang ditimbulkan tersebut 

tentu saja dampak negatif karena tidak ada hal positif dari peperangan melainkan 
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kerugian dan penderitaan yang sangat besar baik harta benda maupun jiwa. Korban 

jiwa baik yang meninggal maupun yang menderita luka-luka tidak hanya berasal dari 

personil militer yang menjadi peserta perang saja, tapi juga sangat dimungkinkan 

berasal dari penduduk sipil, wartawan, perhimpunan-perhimpunan pertolongan 

sukarela, satuan-satuan kesehatan sipil, anggota-anggota dinas kesehatan, anggota-

anggota dinas keagaman dan lain-lain yang berada pada situasi perang tersebut. 

Perang atau konflik bersenjata terdiri dari tiga bentuk, yaitu konflik bersenjata 

internasional (Perang yang terjadi antara dua negara/lebih:penulis), konflik bersenjata 

non-internasional (Perang yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, terjadi antara 

pemberontak dengan pemerintahan yang sah atau perang yang terjadi antar 

pemberontak:penulis), dan ketegangan dalam negeri (Kerusuhan atau kekacauan yang 

terjadi di dalam negeri:penulis). Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi konflik 

bersenjata internasional adalah personil militer (combatan) dari pihak-pihak yang 

bersengketa dan penduduk sipil (civilian). Salah satu golongan penduduk sipil yang 

terlibat dalam situasi konflik bersenjata internasional adalah Komite Internasional 

Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC). ICRC adalah suatu 

organisasi internasional yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, bersifat netral, 

sukarela, tidak memihak dan mandiri. Organisasi dan kenggotaannya bersifat non–

pemerintah. Salah satu tugas ICRC dalam situasi konflik bersenjata internasional 

adalah melindungi dan membantu para korban konflik. Mandat untuk melaksanakan 

tugas ini diberikan kepada ICRC oleh negara-negara melalui keempat Konvensi 

Jenewa 1949 (Secara berurutan Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan korban 

perang di darat, mengatur perlindungan korban perang di laut, mengatur perlindungan 

tawanan perang, dan mengatur perlindungan penduduk sipil:penulis) dan Protokol 

Tambahan I 1977 yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional (Adapun 

Protokol Tambahan II 1977 mengatur tentang konflik bersenjata non-

internasional:penulis). Kedua Protokol Tambahan ini merupakan kelanjutan penting 

yang berharga dari Konvensi Jenewa pertama tahun 1864 tentang perlindungan korban 

perang di darat (ICRC, 2005:6). 
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ICRC didirikan hampir setengah abad yang lalu (Tepatnya pada 23 Oktober 

1863 di Jenewa, Swiss:penulis). ICRC berupaya memelihara nilai-nilai kemanusiaan 

di tengah kancah peperangan. Prinsip yang menjadi pedoman ICRC adalah bahwa 

perang pun ada batas-batasnya, yaitu batas-batas bagaimana cara melakukan perang 

dan batas-batas cara berprilaku kombatan dalam situasi perang. Kumpulan aturan yang 

dibentuk dengan mempertimbangkan prinsip tersebut dan telah disahkan oleh hampir 

seluruh negara di dunia adalah Hukum Humaniter Internasional (International 

Humanitarian Law), yang landasan utamanya adalah Konvensi Jenewa 1949 (the 

Geneva Convention) (ICRC, 2005:3). ICRC merupakan salah satu dari kelima subyek 

hukum internasional yang bukan berbentuk negara disamping Tahta Suci (Vatikan), 

organisasi-organisasi internasional, pemerintahan dalam pelarian/pihak dalam 

sengketa, individu (perorangan) dan kelompok tertentu, termasuk perusahaan-

perusahaan transnasional (Trans National Corporation/TNC) (Teuku May Rudy, 

2002:99). ICRC merupakan sponsor utama dalam penyusunan Konvensi Jenewa, 

berkonsekuensi melibatkan diri dalam setiap peperangan untuk membantu korban 

perang dan mengingatkan para pihak yang sedang bertikai atau bersengketa untuk 

bertindak dalam batasan-batasan yang sudah disepakati bersama (Masyur Effendi, 

1985:57). 

Sifat ICRC sebagai organisasi kemanusiaan yang independen membuat 

organisasi ini memiliki peranan yang sangat efektif dalam menjalankan tugasnya yaitu 

memberikan perlindungan dan bantuan kepada kombatan dan warga sipil (civilian) 

pada daerah konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional, non-

internasional maupun pada kekacauan dalam negeri. ICRC merupakan salah satu 

komponen dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, 

disamping Perhimpunan-Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, 

dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Hal 

tersebut seperti yang dikemukakan oleh Francoise Bory: 

”The International Committee of the Red Cross (ICRC) is one of three 
components of the International Red Cross, the other two being the League of Red 
Cross Societie, and the recognized National Red Cross and Red Crecent Societies as a 
whole” (Francoise Bory, 1982:41). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tugas yang diemban ICRC dalam situasi konflik bersenjata internasional pada 

umumnya sama dengan tugas yang diemban dalam situasi  konflik bersenjata non-

internasional maupun dalam situasi kekacauan dalam negeri. Tugas ICRC tersebut 

adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil, mencari jejak orang hilang, 

menyampaikan berita antara anggota-anggota keluarga yang terpisah akibat perang, 

mempersatukan kembali keluarga yang terpisah, memberikan makanan, air, dan 

bantuan medis kepada orang-orang sipil yang tidak mempunyai akses kebutuhan-

kebutuhan dasar tersebut, menyebarluaskan pengetahuan tentang Hukum Humaniter 

Internasional, memantau kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional, dan 

mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran Hukum Humaniter 

Internasional dan membantu pengembangan Hukum Humaniter Internasional (ICRC, 

2005:3). 

ICRC dalam menjalankan tugasnya mengharuskan mereka untuk terjun langsung 

dalam situasi konflik bersenjata internasional. Kondisi ini menyebabkan ICRC rentan 

menjadi korban seperti luka-luka, penculikan, penahanan, bahkan kehilangan nyawa, 

walaupun ICRC dalam menjalankan tugas telah dilengkapi lambang kemanusiaan 

yaitu Lambang Palang Merah di atas dasar putih (Adapun jenis lambang kemanusiaan 

yang lain adalah Lambang Bulan Sabit Merah dan Lambang Kristal Merah:penulis) 

yang bersifat netral yang berfungsi sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung, selain 

itu ICRC juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter 

Internasional berdasarkan keempat Konvensi Jenewa 1949 Protokol Tambahan I 1977, 

tetapi kemungkinan-kemungkinan buruk di atas kadang tidak dapat dihindari menimpa 

ICRC pada saat menjalankan tugas. 

Kasus penyerangan terhadap ICRC dalam situasi konflik bersenjata internasional 

sudah beberapa kali terjadi. Hal ini antara lain dapat dilihat pada gambaran 

memburuknya keadaan Irak paska perang dengan Amerika pada bulan Maret sampai 

April 2003. Gambaran memburuknya keadaan Irak tersebut diantaranya terlihat dari 

keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional (ICRC) 

untuk menarik perwakilannya dari Irak, karena kedua lembaga ini merasa terancam. 

Kantor Perwakilan PBB di Baghdad, ibu kota Irak, menjadi sasaran serangan tanggal 
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19 Agustus 2003, menewaskan utusan PBB Sergio Viera de Mello dan 19 orang 

lainnya akibat bom bunuh diri. Nasib serupa dialami Palang Merah Internasional 

tanggal 27 Oktober 2003, menewaskan 12 orang anggotanya. Serangan ke kantor PBB 

dan ICRC menimbulkan efek publikasi tinggi, yang semakin menggambarkan betapa 

runyamnya keadaan Irak. Para penyerang tidak memilih-milih lagi sasaran. Penyerang 

tidak memilah antara lembaga yang beridentitas AS dan yang bukan. Namun secara 

psikologis dan politis, serangan ke kantor PBB dan ICRC dianggap sebagai serangan 

ke AS pula (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0311/03/opini/664372.htm). 

Penyerangan terhadap ICRC juga terjadi pada saat konflik bersenjata antara Israel dan 

Hizbullah yang mulai terjadi awal Juli 2006. Beberapa hari kemudian pada 12 Juli 

2006 Israel menyatakan perang terbuka terhadap Hizbullah. Perang berlangsung 

selama 34 hari, dan baru benar-benar terhenti ketika PBB mengeluarkan resolusi No. 

1701 pada 12 Agustus 2006 (http://nanajp.multiply.com/journal/). Selama pertikaian 

bersenjata pada bulan Juli tersebut, tentara Israel (Israel Defense Forces-IDF) telah 

empat kali melakukan serangan terhadap kendaraan bertanda palang merah baik milik 

pemerintah Lebanon maupun milik ICRC dan menyebabkan puluhan relawan medis 

luka parah (http://nanajp.multiply.com/journal/). 

Berdasarkan beberapa ilustrasi kasus di atas semakin menguatkan perlunya 

perlindungan terhadap ICRC dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini khususnya 

pada saat konflik bersenjata internasional agar tidak menjadi sasaran atau obyek 

permusuhan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip penting dalam hukum 

humaniter. Perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter kepada pihak-pihak 

yang terlibat dalam konflik dibedakan untuk dua pihak. Pertama kepada kombatan 

(Pihak yang turut serta aktif dalam konflik dan boleh dijadikan sasaran militer) 

diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang, dan yang kedua kepada 

penduduk sipil (Pihak yang tidak turut serta dalam perang) diberikan perlindungan 

berupa larangan untuk menjadikan mereka sasaran militer. ICRC dikarenakan 

profesinya yang sangat rentan sekali menjadi sasaran militer maka perlindungan yang 

diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional berupa perlindungan khusus. 
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Menurut Arlina Permanasari terdapat sekelompok peduduk sipil tertentu yang 

dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah peduduk sipil yang 

tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas–tugas yang bersifat 

sosial untuk membantu peduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka 

adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan 

anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. 

(Arlina Permanasari dkk, 1999:176-177). 

ICRC pada saat melaksanakan tugas–tugasnya yang bersifat sosial (sipil), 

biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan–

bangunan khusus, maupun lambang–lambang khusus). Apabila sedang melaksanakan 

tugasnya, mereka harus dihormati (respected) dan dilindungi (protected). Dihormati 

berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas–tugas sosial mereka pada 

waktu sengketa bersenjata, sedangkan pengertian dilindungi adalah bahwa mereka 

tidak boleh dijadikan sasaran militer (Arlina Permanasari dkk, 1999:177). 

Semua bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap ICRC baik secara 

perseorangan maupun kelompok secara keseluruhan dan dengan tegas dilarang oleh 

Hukum Humaniter Internasional. Status sipil tersebut juga melekat pada bangunan dan 

sarana transportasi serta fasilitas-fasilitas lain yang digunakan ICRC untuk 

kepentingan pelaksanaan tugasnya. Serangan terhadap ICRC dapat digolongkan 

sebagai kejahatan perang atau sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter 

Internasional. Namun perlindungan terhadap ICRC ini dapat hilang apabila mereka 

melakukan aksi yang merugikan status mereka sebagai penduduk sipil, antara lain 

penyalahgunaan lambang kemanusiaan, menjadi mata-mata, menjadikan rumah sakit 

sebagai gudang penyimpanan senjata dan tempat persembuyiaan kombatan, dll. 

Disamping itu ICRC harus selalu bersikap netral, tidak boleh ikut serta dalam 

peperangan seperti melakukan kekerasan dan penyerangan baik yang ditujukan kepada 

kombatan maupun penduduk sipil. 

Pengaturan perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional 

secara implisit diatur dalam beberapa pasal yang terdapat pada  keempat Konvensi 

Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Karena sifatnya yang implisit ini maka 
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perlu untuk dianalisis dan dikaji lebih dalam, sehingga diperoleh keterangan yang 

lengkap dan jelas, yang dapat mengungkapkan kebenaran dan menimbulkan 

keyakinan bahwa beberapa pasal dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 

Tambahan I 1977 mengatur perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata 

internasional . 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis telah melakukan penelitian 

guna penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: PENGATURAN 

PERLINDUNGAN  TERHADAP ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF 

THE RED CROSS) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL 

(Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977). 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam 

penelitian hukum maupun di dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Pada dasarnya sebelum 

seorang penulis merumuskan judul suatu penelitian maka terlebih dahulu harus 

merumuskan masalahnya. Suatu masalah merupakan suatu proses yang mengalami 

halangan di dalam mencapai tujuannya, halangan tersebut hendak diatasi, dan hal 

inilah yang antara lain menjadi tujuan suatu penelitian (Soerjono Soekanto, 2006:109).  

Rumusan masalah yang jelas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak 

diperlukan peneliti sehingga penelitian akan lebih terfokus dan terarah pada tujuan 

yang akan dicapai. Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata 

internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik 

dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan bagian pokok dari ilmu 

pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala 

segi kehidupan (Soerjono Soekanto, 2006:3). 
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 Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-

pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Setiap 

penelitian yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok pasti mempunyai 

tujuan, namun antara peneliti yang satu dengan yang lain pasti memiliki tujuan yang 

berbeda. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

1. Tujuan Obyektif 

Tujuan obyektif adalah tujuan penelitian yang berkaitan dengan target yang 

ingin dicapai sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tujuan obyektif dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan terhadap ICRC 

dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan  I 1977. 

2.  Tujuan Subyektif 

Tujuan subyektif adalah tujuan penelitian yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan perorangan, dalam hal ini adalah tujuan pribadi penulis 

dalam melakukan penelitian. Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah  

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu hukum 

baik teori maupun praktek dalam hal ini lingkup Hukum Internasional, 

khususnya Hukum Humaniter Internasional.  

b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan menambah 

pengetahuan penulis tentang pengaturan perlindungan  terhadap ICRC dalam 

konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan  I 1977. 

c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana di bidang 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unversitas Sebelas Maret Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat yang 

positif bagi setiap orang yang menggunakannya. Besarnya manfaat positif yang 
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diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan 

dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan 

serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum 

pada umumnya khususnya Hukum Internasional lebih khusus lagi Hukum 

Humaniter Internasional. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan 

pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengaturan perlindungan terhadap 

ICRC dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 

1949 dan Protokol Tambahan I  1977. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan 

dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berfikir dan 

pengetahuan bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan 

masalah yang sedang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. 

E. Metode Penelitian 

Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, metode adalah cara untuk 

melaksanakan sesuatu atau cara untuk mencapai pengetahuan, sedangkan metodologi 

adalah suatu ajaran yang memberikan uraian penjelasan dan penentuan melalui 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



metode-metode dan yang digunakan dalam penyelidikan keilmuan (Ensiklopedia 

Bahasa Indonesia ke 4 Edisi Khusus,1984:2230-2231). 

 Sedangkan metodologi menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya 

memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa 

dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metodologi merupakan suatu 

unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan. Adapun peran metodologi dalam penelitian dan ilmu pengetahuan 

adalah (Soerjono Soekanto, 2006:6-7). 

a.  Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan 

penelitian secara lebih baik dan lengkap. 

b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum 

diketahui. 

c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 

interdisipliner. 

d.  Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan 

mengenai masyarakat. 

 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

1. Jenis Penelitian 

Dengan berpedoman pada judul dan latar belakang masalah, maka jenis 

penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian 

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji, 2007:13). 
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Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan peneliti tidak perlu terjun 

langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian 

diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala–gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk 

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-

teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 

2006:10). 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendiskripsikan mengenai 

perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan 

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. 

3.  Lokasi Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat normatif atau kepustakaan, maka 

lokasi penelitian untuk mencari bahan pustaka peneliti peroleh di: 

a. Perpustakaaan Fakultas Hukum UNS 

b. Perpustakaan Pusat UNS 

c. Internet (Cyber Media) 

d. dan di tempat lain (di mana terdapat bahan pustaka yang peneliti tidak dapatkan 

dari ketiga lokasi di atas)  

4. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik analisis Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 

yaitu dengan menelaah undang-udang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). 
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Statute secara singkat dapat dikatakan sebagi legislasi dan regulasi. Jadi 

pendekatan perundang-undangan dapat juga diartikan pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi yang dibuat oleh pejabat administrasi yang 

bersifat konkret dan khusus. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 97). 

Dalam penelitian ini teknik analisis pendekatan perundang-undangan adalah 

dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan I 1977 yang mengatur tentang perlindungan terhadap ICRC 

dalam konflik bersenjata internasional. 

5. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

(secondary data)  yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain 

meliputi dokumen-dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang 

berbentuk laporan, buku harian dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2006:12). 

6. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data 

sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibagi menjadi tiga, yaitu 

 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, 

perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan konvensi (Burhan Ashofa, 

2001: 103). 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a) Geneva Convention of 12 August 1959, yang meliputi 
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(1) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded 

and Sick in Armed Forces in the Field (Konvensi Jenewa I 1949). 

(2) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, 

Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Konvensi 

Jenewa II 1949). 

(3) Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War 

(Konvensi Jenewa III 1949). 

(4) Geneva Convention Relative to the Protection of Civilians Person in Time 

of  War (Konvensi Jenewa IV 1949) . 

b) Protocol Additional to the Jeneva  Convention of 12 August 1949, and 

Relating to the Protection of  Victim of  International Armed Conflict 

(Protokol Tambahan I 1977 ). 

a. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam 

penelitian ini antara lain: buku, dokumen resmi, jurnal, artikel, catatan, dan 

karya ilmiah yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional dan 

ICRC. 

b. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia,  Black Law Dictionary, dan 

Ensiklopedia Bahasa Indonesia. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulan data dari 

salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu dengan 

pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari buku, 

dokumen resmi, jurnal, artikel,  catatan, karya ilmiah yang berhubungan dengan 
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Hukum Humaniter Internasional dan ICRC, serta dokumen Konvensi Jenewa 1949 

dan Protokol Tambahan I 1977. 

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data (Soerjono Soekanto, 2006:22). 

Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah teknik analisis interpretasi data, yaitu dengan memahami data secara lebih 

ekstensif dan mendalam. Peneliti dalam hal ini memerlukan perspektif tertentu 

untuk memaknai data yang sedang diteliti (M. Syamsudin, 2007 :142). Dalam 

penulisan hukum ini interpretasi datanya berupa Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan I 1977. 

F. Sistematika Skripsi 

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang 

hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis 

akan membuat sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang 

berfungsi sebagai dasar acuan peneliti dalam menelitian ini. Teori-teori 

kepustakaan yang digunakan adalah: (1) Hukum Humaniter Internasional, 

yang terdiri dari: Istilah Hukum Humaniter Internasional, Pengertian 

Hukum Humaniter Internasional, Sejarah Hukum Humaniter Internasional, 
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Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional, Tujuan Hukum Humaniter 

Internasional, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional, 

Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional, Berlakunya Hukum 

Humaniter Internasional, dan Perinsip Pembedaan (Distinction Principle); 

(2) Konflik Bersenjata, yang terdiri dari: Pengertian Konflik Bersenjata 

dan Bentuk-Bentuk Konflik Bersenjata; (3) Perlindungan, yang terdiri 

dari: Pengertian Perlindungan, Pihak-Pihak yang Dilindungi dalam 

Konflik Bersenjata Internasional, dan Bentuk-Bentuk Perlindungan 

terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil 

penelitian berisi tentang Diskripsi ICRC, Diskripsi Konvensi Jenewa 

1949, Diskripsi Protokol Tambahan I 1977, Pengaturan Perlindungan 

terhadap ICRC dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan 

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan  I 1977, dan Bentuk 

Perlindungan terhadap ICRC dalam Konflik Bersenjata Internasional. 

Pembahasan berisi tentang pokok permasalahan yang dikemukakan 

berdasarkan rumusan masalah yaitu Pengaturan Perlindungan terhadap 

ICRC dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Konvensi 

Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan yang dikemukakan oleh peneliti berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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