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    BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang  
Hukum Perang (Laws of War) atau yang sekarang disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Laws), atau Hukum Konflik Bersenjata (Laws of Armed Conflict) memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban umat manusia, maupun dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, suatu hal yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.Syahmin,AK.Hukum, Humaniter Internasional Jilid I Bagian Umum, (Bandung :CV.Armico,1985).hal.2 Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.
Dalam hal ini Quincy Wright, salah seorang pakar Hukum Internasional, mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang, yaitu : Quincy Wright,  a Study Of War,  (Chicago: The University Of Chicago Press, 1951).disadur dari hasil penelitian Febrian Prihatiantoro,S.H, Penetapan Ambang Batas Tentang Konflik Non Internasional Di Aceh (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2007).hal.1
	Perang yang dilakukan oleh binatang (by animals);

Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (by primitive men);
Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (by civilized men);
Perang yang menggunakan teknologi yang modern (by men using modern technology)
Setiap konflik bersenjata senantiasa membawa akibat yang mengerikan. Hal tersebut mulai dari kerugian harta benda (materiil) sampai dengan banyaknya nyawa yang harus melayang dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Banyak diantara korban-korban konflik bersenjata bukan korban yang seharusnya menjadi korban konflik bersenjata (dalam hal ini militer atau combatan). Seringkali terjadi dalam suatu konflik bersenjata, justru orang-orang sipil yang menjadi korban. Demikian pula seringkali dalam suatu konflik bersenjata, obyek-obyek yang sebenarnya bukan menjadi sasaran serangan-serangan yang dilakukan, ikut menjadi korban serangan. Hal ini ‘mungkin’ bukan menjadi tujuan pihak yang melakukan penyerangan, tetapi karena kekuatan merusak atau menghancurkan yang dimiliki oleh bom atau peluru-peluru yang digunakan untuk melakukan serangan yang demikian besarnya, sehingga dapat merusak atau menghancurkan obyek-obyek lain di sekitar obyek yang menjadi sasaran dalam jarak radius tertentu.
Dunia telah membuktikan betapa dahsyat dan mengerikannya akibat dari penggunaan bom atom selama masa Perang Dunia II. Bom-bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hirosima mengakibatkan kedua kota tersebut rusak total. Bukan hanya nyawa saja yang hilang, bahkan banyak sekali gedung-gedung yang kokoh menjadi hancur karenanya. Selama Perang Dunia II pula, banyak sekali benda-benda budaya menjadi hancur terkena bom atau peluru-peluru yang digunakan untuk menyerang sasaran musuh oleh para pihak yang berkonflik. Bukan hanya pada saat kontak bersenjata saja, kerusakan tersebut juga terjadi akibat implementasi rasa kebencian yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkonflik terhadap musuhnya. Perbuatan-perbuatan yang didasari rasa permusuhan dan kebencian yang hebat tersebut diimplementasikan mulai dari pencurian benda budaya hingga pelaksanaan program-program penghancuran yang sistematis yang ditujukan sebagai upaya penghilangan “identitas” lawan. Hal ini mendorong diadakannya Konperensi Internasional di Den Haag guna mengatasi dan mencegah akibat yang lebih buruk yang menimpa benda-benda budaya semasa konflik bersenjata. Konperensi dilaksanakan pada tahun 1954 dan menghasilkan Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan terhadap Benda-benda Budaya dalam Masa Konflik Bersenjata. Konvensi inilah yang sampai sekarang digunakan untuk mencegah dan melindungi benda budaya dari bahaya kerusakan bilamana suatu negara terlibat dalam suatu konflik bersenjata.Syahmin,AK.Op.cit ,hal.75 Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hukum internasional sebelumnya juga telah mengaturnya walaupun pengaturan tentang perlindungan benda budaya tidak dijelaskan secara eksplisit melainkan hanya dikategorikan sebagai obyek-obyek sipil yang tidak boleh dilakukan penyerangan.
Walaupun perlindungan terhadap benda budaya telah diatur di dalam sebuah Konvensi Internasional, tetapi masih ada perilaku-perilaku yang menyebabkan rusak bahkan hancurnya benda budaya. Contohnya dalam masa Perang Dunia II, sebuah kapal Jepang yang bernama “AWA MARU” yang sedang berlayar dari Hongkong menuju Jepang mengangkut benda-benda budaya (relief good). Perjalanan tersebut telah diberitahukan Jepang pada pihak lawannya termasuk Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat pun telah menyampaikan berita tersebut pada Angkatan Bersenjatanya termasuk Angkatan Lautnya. Penerima telegraf (telegrafis) kapal selam Amerika Serikat “Queen Fish” setelah menerima berita tersebut belum dapat menyampaikannya kepada Komandannya, karena sedang melakukan inspeksi di kapal. Sewaktu kapal “Awa Maru” terlihat oleh kapal selam “Queen Fish” pada tanggal 1 April 1945, Komandan kapal selam itu segera memerintahkan untuk men-torpedo kapal “Awa Maru” tersebut hingga tenggelam.
Tindakan Amerika serikat itu diprotes keras oleh pihak Jepang karena melanggar Hukum Internasional dan akhirnya Amerika Serikat menindak  Komandan kapal selam itu dengan mengajukannya ke Mahkamah Militer dan kemudian ia dihukum dibebaskan dari jabatannya. Ibid.hal.177 
Cuplikan sejarah diatas disajikan sebagai bahan kajian awal dalam melihat peran Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi suatu benda atau benda budaya. Bahkan dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 Pasal 27 (Konvensi IV) tentang Peraturan Perang di Darat dinyatakan dengan tegas:
“In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes.” http://www.legalitas.org/humanitarian law/ Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

Pengaturan tersebut diatas diatur kembali dalam Pasal 5 Konvensi Den Haag IX tahun 1907 tentang Pemboman oleh Armada Angkatan Laut yang menyatakan adanya keharusan bagi para Komandan untuk menyelamatkan benda-benda tersebut dan dalam Pasal 27 Konvensi IV tentang Peraturan Perang di Darat.
Masalah perlindungan terhadap benda-benda budaya juga mendapatkan perhatian khusus dalam Konferensi Diplomatik Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata di Jenewa (1974-1977) yang dalam Pasal 53 Protokol Tambahan I Jenewa tahun 1977 ditetapkan bahwa :
“Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, and of other relevant international instruments, it is prohibited:
 (a) to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;
(b) to use such objects in support of the military effort;
(c) to make such objects the object of reprisals.” Ibid.

Selanjutnya ditentukan juga dalam Protokol ini pelarangan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (4) dan (5) selain merupakan pelanggaran berat juga sebagai kejahatan perang, hal ini disebutkan : 
In addition to the grave breaches defined in the preceding paragraphs and in the Conventions, the following shall be regarded as grave breaches of this Protocol, when committed wilfully and in violation of the Conventions or the Protocol:
the transfer by the occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory, in violation of Article 49 of the Fourth Convention;
unjustifiable delay in the repatriation of prisoners of war or civilians;
practices of apartheid and other inhuman and degrading practices involving outrages upon personal dignity, based on racial discrimination;
making the clearly-recognized historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples and to which special protection has been given by special arrangement, for example, within the framework of a competent international organization, the object of attack, causing as a result extensive destruction thereof, where there is no evidence of the violation by the adverse Party of Article 53, subparagraph (b), and when such historic monuments, works of art and places of worship are not located in the immediate proximity of military objectives;
depriving a person protected by the Conventions or referred to in paragraph 2 of this Article of the rights of fair and regular trial.
Without prejudice to the application of the Conventions and of this Protocol, grave breaches of these instruments shall be regarded as war crimes. http://www.legalitas.org/humanitarian law/ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977

Adapun peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan benda budaya yakni Konvensi Den Haag tahun 1954 dengan nama resmi : Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954.
Didalam Konvensi ini diatur mengenai segala sesuatu tentang perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata maupun dalam masa damai. Konvensi ini dilengkapi dengan dua protokol tambahan.
Dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 diatur mengenai pengertian benda budaya. Menurut Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954, pengertian benda budaya dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
	movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such asmonuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;
buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph (a);
centres containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) and (b), to be known as "centres containing monuments". http://www.legalitas.org/humanitarian law/ Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954.
	



Dalam ketentuan tersebut juga menggambarkan adanya suatu keharusan terhadap semua pihak untuk melakukan suatu tindakan-tindakan penghormatan yang dimaksud itu diatur dalam Pasal 4 Konvensi Den Haag 1954, yang berbunyi :
	The High Contracting Parties undertake to respect cultural property situated within their own territory as well as within the territory of other High Contracting Parties by refraining from any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility directed against such property.
The obligations mentioned in paragraph I of the present Article may be waived only in cases where military necessity imperatively requires such a waiver.
The High Contracting Parties further undertake to prohibit, prevent and, if necessary, put a stop to any form of theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, cultural property. They shall, refrain from requisitioning movable cultural property situated in the territory of another High Contracting Party.
They shall refrain from any act directed by way of reprisals against cultural property.
No High Contracting Party may evade the obligations incumbent upon it under the present Article, in respect of another High Contracting Party, by reason of the fact that the latter has not applied the measures of safeguard referred to in Article 3. Ibid.



Hal ini menunjukkan, bagaimana hebatnya suatu peperangan tetap ada larangan terhadap perusakan benda-benda budaya, hal ini lebih disebabkan karena statusnya sebagai “Common Heritage Of Mankind”.
Akan tetapi pengaturan seperti tersebut diatas memberikan adanya tindakan-tindakan yang memungkinkan bagi para pihak untuk membenarkan tindakannya sendiri, walaupun hal itu jelas-jelas merupakan pelanggaran. Walaupun demikian, dengan mengesampingkan kemungkinan tersebut, Konvensi ini telah menunjukkan adanya suatu keseriusan dalam mengupayakan perlindungan terhadap benda-benda budaya dimasa perang maupun masa damai.
Pengertian ini harus dipahami betul oleh para komandan pasukan yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata atau dalam peperangan karena alasan ketidaktahuan tentang hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembelaan di depan badan-badan peradilan nasional maupun internasional.
Hal yang paling penting dimengerti adalah kerusakan terhadap benda budaya sangat merugikan bagi siapapun yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Perlu diketahui bahwasanya benda budaya itu bukan saja gambaran peradaban dari suatu bangsa tertentu akan tetapi secara bersama-sama membentuk suatu peradaban dunia. Dengan demikian adanya “missing link” dalam peradaban bangsa tertentu akan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan peradaban umat manusia seluruhnya.  
Konflik Arab-Israel yang akhirnya menjadi konflik Israel-Palestina telah memakan banyak korban. Bukan hanya korban nyawa manusia yang melayang melainkan juga korban material terutama rusaknya benda-benda bersejarah di wilayah yang dianggap suci oleh tiga agama besar yakni Islam, Kristen, dan Yahudi di wilayah Baitulmaqdis (Yerusalem). Karen Armstrong, Jerusalem: Satu Kota Tiga Iman, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005),hal.xi
Salah satu yang menjadi korbannya ialah benda-benda bersejarah yang sekaligus benda-benda keagamaan bagi umat Islam yakni Masjidil Aqsa Al-Haram Al-Sharif. Hal ini menjadikan prioritas oleh karena Masjidil Aqsa Al-Haram Al-Sharif tersebut merupakan tempat suci umat Islam yang ketiga setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, dan juga merupakan kiblat pertama umat Islam serta tempat bersejarah bagi perjalanan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.
Beberapa contoh pengerusakan yang dilakukan pihak Israel yakni pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terjadi pada kisaran tahun 1967 dan yang lebih memprihatinkan yaitu berupa pengalian-pengalian di bawah kompleks Masjidil Aqsa Al-Haram Al-Sharif yang terus dilakukan oleh Israel hingga pada saat ini sehingga menyebabkan retaknya dinding Masjid tersebut bahkan hingga runtuh.
Pengalian-pengalian terowongan yang dilakukan oleh Israel dimaksudkan untuk mencari sisa-sisa  Haikal Sulaiman (kuil suci bagi orang Yahudi) yang dihancurkan hingga rata dengan tanah pada tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi. Terowongan tersebut digali, mengarah langsung ke Kubbatus Sakhra (Kubah As-Sakhrah atau Kubah Karang atau Dome of the Rock), melintasi ruang bawah Masjid Al-Aqsa lurus ke utara dan jika sudah berfungsi, terowongan itu akan menjadi jalan tembus dari Dinding Ratapan ke Kubah Karang, yang dalam ideologi agama Yahudi, lebih suci lagi daripada Dinding Ratapan.
Bukan hanya itu saja, masih banyak lagi bukti-bukti penodaan israel terhadap tempat-tempat suci di Jerussalem. 
Israel telah menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa sepanjang 400 meter dari Kampung Barat Arab memanjang hingga di pondasi-pondasi tembok Al-Buraq di bawah ke utara Kampung Islam. 
Tidak hanya disitu saja, pada tanggal 15 februari 2004, sebagian halaman Masjid Al-Aqsa sejauh 100 meter ke salah satu pintu barat masjid longsor akibat terowongan yang digali oleh pemerintah Israel. http://www.infopalestina.com./Data Kekerasan Israel Terhadap Masjid Al-Aqsha Tahun 2004
Perlindungan Masjidil Aqsa Al-Haram Al-Sharif merupakan persoalaan yang sangat rumit. Penerapan sanksi terhadap pelaku-pelaku perusakan tersebut sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan. Mengingat bahwa tindakan-tindakan perusakan tersebut seringkali tidak dihiraukan oleh pemerintah Israel bahkan mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah Israel. Sedangkan pemerintah Israel sendiri juga mengadakan program resmi berupa penggalian-penggalian di bawah kompleks Haram Al-Sharif dengan dalih mencari situs-situs suci umat Yahudi.  
Dengan dalil teologis, pemerintah Israel secara tidak langsung memprogramkan penghancuran Masjid Al-Aqsa. Bahkan peninggalan-peninggalan umat Islam lainnya yang berada di pintu Al-Magharibah Masjid Al-Aqsa yang menjadi lokasi penggalian, dihancurkan guna kelangsungan proses penggalian selanjutnya.
Sebenarnya sanksi-sanksi yang mengancam terhadap pelaku tindak perusakan benda budaya tersebut sudah cukup jelas dimana pada proses penyelesaiaannya dapat ditangani sendiri melalui hukum negara yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 Konvensi Perlindungan Benda Budaya Dalam Masa Konflik Bersenjata, Den Haag 1954, dalam Protokol Konvensi tersebut secara lebih rinci. Akan tetapi didalam prakteknya, penegakan hukum terhadap Konvensi ini tidak pernah dilakukan. Hal ini juga dapat dilihat dari kepentingan pemerintah Israel sendiri walaupun sudah meratifikasi Konvensi tersebut. Oleh karena perusakan Masjid Al-Aqsa Al-Haram Al-Sharif sudah diprogramkan dalam agenda kerja pemerintahan, dan pada akhirnya penegakan sanksi dalam Konvensi ini mustahil dilakukan.
Oleh karena kasus tersebut didalam penegakan langkah-langkah hukumnya tidak berjalan semestinya dan adanya dukungan negara dalam tindak kejahatan tersebut, maka dalam hal ini timbul secara otomatis tanggung jawab negara terhadap masyarakat internasional mengingat bahwa tindakan tersebut sebagai perusakan benda budaya yang notabene adalah warisan bersama umat manusia. Jadi dalam hal ini tidak hanya bangsa Palestina saja yang merasa dirugikan, akan tetapi seluruh bangsa-bangsa beradab di dunia ini.
Alternatif selanjutnya sebagai suatu cara menjatuhkan sanksi kepada pelakunya yaitu membawa persoalan tersebut ke forum-forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, serta melalui laporan-laporan kepada organ-organ khusus PBB (dalam hal ini UNESCO, United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization). Yang pada akhirnya akan ditindaklanjuti penyelesaian konflik tersebut ke forum Mahkamah Internasional.
Mahkamah Internasional diatur dalam Statuta International Court of Justice yang merupakan bagian integral dari Piagam PBB seperti diatur dalam Pasal 92 Piagam PBB dan menjadi lampiran dari Piagam tersebut. UNITED NATION INFORMATION CENTER-JAKARTA,  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional..Pasal 92 :” Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini bekerja sesuai dengan Statuta terlampir, yang didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.” Dalam Pasal 93 Piagam PBB menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB secara otomatis menjadi anggota Mahkamah Internasional, sedangkan negara yang bukan anggota PBB juga dapat menjadi anggota Mahkamah Internasional dengan syarat yang ditentukan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Ibid. Pasal 93 Piagam PBB : “1. Semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ipso facto menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional; 2. Negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan.” Akan tetapi Mahkamah Internasional bersikap pasif, yang artinya baru mengadakan reaksi atau langkah-langkah bila ada pengajuan perkara oleh para pihak dan tidak boleh melakukan inisiatif sendiri untuk memulai suatu perkara, dan sifat penyelesaian di Mahkamah Internasional bersifat fakultatif, bersifat pilihan atas dasar sukarela. Rahayu, SH, M.Hum, Buku Ajar Hukum Penyelesaian Konflik Internasional (Semarang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007), hal.39
Akan tetapi hal ini menjadi tidak efektif, mengingat terjadi lobi-lobi yang dilakukan sekutu-sekutu Israel (Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain) Mengingat bahwa Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Republik Cina, Perancis, Irlandia, dan Uni Republik Sosialis Soviet. Hal ini tercantum dalam Piagam PBB Pasal 23 ayat 1. agar masalah tersebut tidak dijadikan agenda perhatian dan pembahasan di forum-forum internasional tersebut. Faktor kepentingan ekonomis-lah yang akhirnya menjadi pertimbangan kebijakan politik luar negeri bagi negara-negara besar yang menginginkan penguasaan minyak kawasan Timur Tengah yang secara tidak langsung dan perlahan-lahan melalui Israel.
Oleh sebab itulah penulis memilih judul penulisan hukum : “ASPEK-ASPEK HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA (STUDI KASUS PERLINDUNGAN MASJIDIL AQSA AL-HARAM AL-SHARIF DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA)”

