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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah peradaban manusia hampir tidak pernah bebas dari 

peperangan. Perang memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban 

manusia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa selama 3400 tahun 

sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang 

hanya salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, 

yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan 

antar bangsa.
1
 

Keberadaan konflik senjata antara AS (Amerika Serikat) dengan Irak 

pada tanggal 20 Maret 2003 dan berakhir pada 9 April 2003 dengan 

didudukinya Baghdad, ibukota Irak, oleh pasukan AS dan sekutunya. Ada 

tiga tujuan yaitu AS ingin menghancurkan senjata pemusnah massal, 

menyingkirkan ancaman teroris internasional dan membebaskan rakyat Irak 

dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara memulihkan demokrasi 

di Irak.
2
 

Keberadaan invasi ke Irak ialah utuk melucuti senjata pemusnah 

masal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, 
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menggulingkan pemerintahan Sadam Hussein yang otoriter, menjaga 

keamanan negara-negara. 

Selain merupakan bentuk tindakan pengamanan terhadap teroris di 

dunia, Operasi pembebasan Irak dinyatakan sebagai refleksi atas bentuk 

kepedulian AS terhadap masyarakat Irak yang berada di bawah tirani Sadam 

Hussein, menjanjikan pembebasan masyarakat Irak untuk mendapat 

perlakuan yang selayaknya, dan mencegah serta mengakhiri kasus-kasus 

pelanggaran HAM dalam negeri Irak. Invasi militer AS ke Irak dimulai pada 

Maret tahun 2003. Tepatnya pada 20 Maret 2003. Presiden George W. Bush 

telah memerintahkan serangan koalisi kepada Irak. Invasi Irak kemudian 

berkembang dan memunculkan satu masalah lain, yaitu tindakan-tindakan 

penyiksaan yang dilakukan oleh militer AS terhadap tahanan perang di 

Penjara Abu Ghraib, Irak. 

Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, penjara tersebut dikenal 

secara intensional sebagai tempat di mana terjadinya penyiksaan terhadap 

tahanan dan para pembangkang. Tetapi dibulan Oktober tahun 2002, Saddam 

Hussein mendeklarasikan amnesti umum untuk membebaskan semua tahanan 

yang ada dan menutup penjara Abu Ghraib. Penjara Abu Ghraib di Irak 

secara resmi dibuka kembali pada 4 Agustus 2003 di bawah kepemimpinan 

militer AS. Penjara tersebut digunakan untuk menahan para tersangka yang 

dianggap melakukan aktivitas terorisme. Penempatan militer AS di penjara 

tersebut kemudian menghasilkan satu isu pelanggaran HAM yang tidak 
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sesuai dengan salah satu misi awal AS dalam melakukan Invasi ke Irak, yaitu 

untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Irak. Ketika penjara 

Abu Ghraib dipimpin oleh militer AS, Para tahanan perang Irak yang 

ditangkap mengalami penyiksaan-penyiksaan yang tidak sesuai dengan 

hukum internasional. 

Penyiksaan terhadap tahanan perang melanggar hukum internasional 

yaitu Konvensi Jenewa yang dibentuk tahun 1949. Konvensi Jenewa 

merupakan konvensi PBB tentang tindakan penyiksaan dan tindakan atau 

hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan lainnya. Konvensi 

Jenewa dengan tegas melindungi hukum atas penyiksaan ataupun perlakuan 

yang tidak manusiawi. Konvensi Jenewa menjadi sebuah instrumen 

internasional dimana hak asasi manusia berada dibawah pengawasan PBB, 

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyiksaan di dunia. Konvensi 

Jenewa diberlakukan secara efektif pada bulan Juni tahun 1987. AS 

merupakan salah satu negara yang telah bergabung dan telah meratifikasikan 

konvensi Jenewa. Dari konvensi Jenewa, dibuat Konvensi Hak Asasi 

Manusia sebagai salah satu dari sederetan perjanjian yang telah diciptakan 

untuk menjaga hak asasi manusia. 

Dari tiga alasan tentang masalah Irak yang harus diselesaikan dengan 

cara AS (dihancurkan) ternyata dipenuhi kebohongan, yaitu : Agresi AS ke 

Irak untuk memusnahkan senjata pemusnah massal adalah upaya AS untuk 

membohongi masyarakat internasional. Dikatakan oleh Presiden George W. 
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Bush bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah atau destruksi massal 

(Weapons of Mass Destruction) yang berupa:
3
 

1) Senjata kimia seperti mostar yang dapat menyebabkan kulit melepuh, 

tabun dan sarin yang dapat menyerang syaraf. 

2) Senjata biologi seperti botulinum yang dapat meracuni dan mencekik 

orang, bacillus antraxis yang dapat menyebabkan penyakit antrax, 

senjata nuklir dan rudal scud yang mempunyai jangkauan 900 kilometer 

untuk meluncurkan senjata-senjata tersebut. 

Pada Tanggal 3 April, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) 

menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perang di Irak agar 

berupaya lebih keras untuk mencegah jatuhnya korban warga sipil. Seruan itu 

disampaikan menanggapi kenyataan bahwa banyak warga sipil yang menjadi 

korban tewas atau luka dalam bentrokan senjata yang terjadi selama dua 

pekan peperangan berlangsung. Menanggapi seruan ICRC itu, Kolonel Ron 

Johnson, seorang Komandan Marinir AS di Irak mempersalahkan taktik yang 

dilakukan oleh militer Irak dan kaum militan yang mengakibatkan besarnya 

jumlah korban yang jatuh dalam pertempuran. Menurut Johnson, kelompok 

milisi loyalis Saddam Hussein Fedayeen dan pasukan militer Irak telah 

mengabaikan hukum perang. Diakuinya sejumlah gedung sekolah terpaksa 

diserang karena pasukan Irak berlindung di dalamnya. Johnson juga menuduh 
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pihak Irak menggunakan rumah sakit dan masjid untuk perlindungan dan 

pertahanan militer. Sementara itu statistik perang hingga hari ke-14 adalah :
4
 

1) Korban: Pasukan AS, 51 tewas, 7 tertangkap, 16 hilang (versi 

Departemen Pertahanan AS). Pasukan Inggris, 27 tewas. Di pihak Irak, 

tak ada laporan resmi tentang korban perang di kalangan militer. 

Korban di kalangan sipil menurut pemerintah Irak adalah 500 orang 

tewas dan sekitar 4.000 luka-luka. 

2) Bom yang dijatuhkan di Irak : Hinggga 3 April, terhitung lebih dari 700 

rudal jelajah Tomahawk telah ditembakkan ke Irak dan lebih dari 9.000 

bom tembak tepat telah dijatuhkan. 

3) Tawanan perang: 4.500 orang pasukan Irak telah ditawan oleh pasukan 

AS   

Amerika Serikat mempunyai beberapa kamp penawanan tawanan 

perang di Irak, salah satunya di Penjara Abu Ghraib atau Abu Ghraib 

Confinement Facility (BCCF). Amerika Serikat sebagai pihak yang menang 

disinyalir telah melakukan penyiksaan fisik dan kekerasan non-fisik terhadap 

para tawanan perang. Bukti adanya penyiksaan terhadap tawanan perang di 

Irak terungkap dengan adanya laporan hasil investigasi Mayor Jenderal 

Antonio M. Taguba yang mengungkap tindakan sadis, kriminal dan asusila 

yang dilakukan tentara Kompi ke-372 Polisi Militer dan agen intelijen 
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Amerika sejak November 2003 hingga Maret 2005 di Penjara Abu Ghraib. 

Beberapa bentuk penyiksaan yang tercantum dalam laporan Taguba, antara 

lain: penuangan cairan fosfor atau air es ke tubuh telanjang tawanan, 

pemukulan dengan gagang sapu atau kursi, pemerkosaan tawanan lelaki dan 

perempuan, membiarkan sipir polisi militer menjahit seenaknya luka tawanan 

setelah diempaskan ke tembok penjara, sodomi tawanan dengan lampu neon, 

pistol atau gagang sapu, penggunaan anjing militer untuk mengintimidasi dan 

menggigit tawanan perang. 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional terhadap 

perlindungan tawanan perang Abu Ghraib? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah supaya memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi penulis dan para pembaca mengenai ketentuan konvensi 

jenewa III 1949. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengetahui apakah tawanan perang Abu Ghraib sesuai dengan 

ketentuan Konvensi Jenewa III 1949. 

2) Untuk mengetahui perlindungan tawanan perang menurut Hukum 

Humaniter Internasional. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan 

wawasan bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya 

ilmu hukum dalam hal ini Hukum Humaniter, sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam rangka untuk melakukan pengkajian yang lebih 

jauh lagi terhadap Konvensi Jenewa dengan berlandaskan kepada 

peraturan hukum humaniter yang berlaku. 

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 

bahan masukan kepada instansi terkait sehubungan dengan hukum 

humaniter khususnya mengenai Konvensi Jenewa agar dapat 

melaksanakan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanyan 

sistematika yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling 

berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: 

 BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membuat penjelasan umum mengenai latar 

belakang penulis membuat skripsi, ringkasan mengenai tawanan 

perang abu gharib, konvensi jenewa III 1949, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan 

yang dilakukan oleh penulis. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan teori dan 

landasan konseptual yang didapat dari literatur-literatur, karya-

karya pustaka yang menjadi rujukan, berkaitan dengan 

permasalahan tawanan dalam hukum humaniter internasional. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis membahas jenis penilitian, pendekatan 

yang digunakan, sumber bahan hukum, metode analisis yang 

digunakan untuk meneliti korelasi hukum humaniter dengan 

konvensi Jenewa 1949. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab IV penulis menjabarkan mengenai perlindungan 

tawanan dalam hukum humaniter internasional, serta analisis 

mengenai hukum humaniter internasional, dan juga analisis 

mengenai praktik hukum humaniter internasional terhadap 

tawanan perang abu gharib. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan serta memberi 

saran terhadap analisis kasus yang dibahas dalam penulisan 

skripsi ini. 

 




