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MANFAAT MERATIFIKASI PROTOKOL II TAHUN 1999

PERLINDUNGAN BENDA-BENDA BUDAYA PADA WAKTU

KONFLIK BERSENJATA

1. Sistem Perlindungan Hukum Internasional terhadap Perlindungan Benda BudayaBenda budaya pada saat konflik bersenjata juga dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional dalam berbagaidokumen dan perjanjian internasional di bidang HHI, termasuk dalam konvensi-konvensi internasional yang berkaitandengan perlindungan korban perang (Konvensi-Konvensi Jenewa) maupun dalam  konvensi-konvensi internasional yangberkaitan dengan pembatasan penggunaan senjata dan metode peperangan ( Konvensi Den Haag ).Dalam empat Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, telah ditegaskan bahwa para pihak yang bersengketa harusmelindungi obyek-obyek sipil dalam pertempuran. Begitu juga Konvensi Den Haag 19071 serta Protokol Tambahan I danII tahun 1977 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, memuat kewajiban pihak yang berkonflik untuk tidak melakukanserangan yang ditujukan atau mengakibatkan rusaknya benda-benda sipil dan benda-benda budaya selama benda-bendatersebut tidak memberikan kontribusi bagi kepentingan militer musuh. Oleh karena itu, selama suatu benda budaya tidakdigunakan untuk kepentingan militer, tidak dibenarkan bagi pihak yang bertikai melakukan serangan yang menyebabkanrusaknya benda budaya.Secara lebih khusus, perjanjian internasional yang memuat aturan perlindungan benda budaya adalah KonvensiDen Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya berikut Protokol tahun 1954 serta Protokol Kedua tahun 1999.Sebelum Konvensi 1954, juga ada Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments(Pakta Roerich) yang ditandatangani di Washington, 15 April 1935. Dengan berlakunya Konvensi 1954, Negara-negarapeserta Pakta Roerich yang telah menjadi peserta Konvensi 1954 masih dapat memberlakukan Pakta tersebut diantaramereka, kecuali tentang lambang pembeda yang sudah diganti oleh Konvensi Den Haag 1954 dengan bentuk perisai biru.Khusus Konvensi 1954, tercatat 95 negara termasuk Indonesia telah meratifikasinya. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar mengenai penghormatan kepada benda budaya yang termuat dalam Konvensi tersebut telah menjadi bagiandari Hukum Kebiasaan Internasional.2Adapun aturan-aturan perlindungan perlindungan benda budaya yang termuat dalam perjanjian-perjanjianinternasional tersebut diatas dibuat oleh berbagai Negara berdasarkan pengalaman bahwa benda budaya tidak jarangmengalami kerusakan pada waktu perang. Pada mulanya, kerusakan benda budaya dianggap sebagai hal yangmengakibatkan kerugian hilangnya jejak dan peninggalan budaya atau sejarah umat manusia. Disamping itu, ternyatapengrusakan benda budaya milik suatu bangsa atau kelompok masyarakat dapat memicu emosi kelompok masyarakat ituuntuk terlibat dalam rangkaian tindakan kekerasan. Untuk meminimalkan dampak demikian, maka diperlukan aturan-aturan HHI yang memuat perlindungan terhadap benda budaya.
1 Pasal. 46 Regulasi, Konvensi Den Haag IV
2 Jean-Marie Henckaerts (Legal Adviser ICRC), "New Rules for the protection of cultural property in armed conflict : the significance of the
Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict" dalam Protection of
Cultural Property in the Event of Armed Conflict – Report on the meeting Experts, ICRC Advisory Service, Geneva, February 2002, hlm 27.



2. Sejarah PerkembanganSejarah kehidupan manusia telah menceritakan begitu banyak peperangan yang terjadi di bumi ini yangmengakibatkan kerusakan dan kehancuran pada benda budaya. Kerusakan dan kehancuran tersebut sebagian diakibatkanoleh suatu kecelakaan atau dampak ikutan dari sebuah serangan, sebagian lagi merupakan keterpaksaan dengan dalihdemi kepentingan militer dan sebagian lainnya adalah kesengajaan untuk menghilangkan identitas kelompok yangbertikai. Sebagai contoh, pemboman pada bulan Februari tahun 1944 terhadap biara kuno Monte Cassino tempatpertahanan Jerman dari serangan Sekutu di Roma, telah dijustifikasi Amerika Serikat sebagai suatu tindakan yang harusdilakukan atas dasar kepentingan militer.  Sementara itu penghancuran kota di Warsawa pada akhir Perang Dunia II danperusakan secara besar-besaran beberapa kota di negara bekas Yugoslavia selama konflik internal di wilayah itu,merupakan bukti tindakan kesengajaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk merusak benda budaya tetapi jugaditujukan untuk menghancurkan kebanggaan komunitas setempat.3Di sisi lain, sejarah juga telah membuktikan bahwa berbagai langkah telah diambil sejak jaman dulu untukmemberikan perlindungan bagi benda budaya pada saat konflik bersenjata. Pada jaman Yunani kuno, tempat-tempat suciseperti Olympus, Delphi, Delos, dan Dodone tidak boleh diserang. Demikian juga di Eropa, prinsip kesatriaan mewajibkanpihak bertikai untuk memberikan perlindungan pada gereja dan biara. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut diatas umumnya didasarkan pada suatu budaya dan keyakinan (ajaran agama) tertentu. Pihak-pihak bertikai akanmematuhi karena mereka menganut dan meyakini budaya atau menyembah Tuhan atau dewa yang sama.  Ketika konflikterjadi antara pihak-pihak yang mempunyai budaya dan keyakinan (ajaran agama) yang berbeda maka ketentuan-ketentuan tersebut seringkali diabaikan seperti yang terjadi pada Perang Salib dan perang-perang agama lainnya.4Menyadari hal tersebut di atas maka di dalam kebiasaan maupun dalam perjanjian-perjanjian di antara mereka yangbertikai, konsep perlindungan terhadap benda budaya mulai dimasukkan.Proses pembentukan perjanjian internasional bagi perlindungan benda budaya berawal saat terjadinya PerangSaudara di Amerika. Melalui Instruksi Lieber (Lieber Code) yang memberikan petunjuk bagi tentara Amerika yang terlibatdalam pertempuran, perlindungan diberikan pada benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi kehidupan manusiaseperti perpustakaan, koleksi ilmu pengetahuan (scientific collections), dan karya-karya seni.5Sementara itu Pasal 17 Deklarasi Brussel  27 Agustus 1874 juga menetapkan bahwa jika sebuah kota, benteng,atau desa dibombardir, setiap langkah yang diperlukan harus diambil untuk menyelamatkan bangunan-bangunan yangdiperuntukkan bagi tempat ibadah, seni, atau ilmu pengetahuan. Demikian juga the Hague Convention of 1907menyebutkan bahwa mereka yang sedang melakukan serangan atau pemborbadiran jika mungkin untuk tidakmelakukannya terhadap bangunan-bangunan yang diperuntukkan kegiatan keagamaan, seni atau ilmu pengetahuan, danmonumen-monumen bersejarah. Selanjutnya, pada tahun 1935 sebuah persetujuan regional yaitu Washington Treaty on

Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (yang dikenal sebagai Roerich Pact) ditandatanganioleh 21 negara bagian Amerika Serikat yang menyepakati upaya-upaya untuk mengkodifikasikan secara lebihkomprehensif dan secara lebih luas perlindungan benda budaya melalui perjanjian-perjanjian internasional.Namun sayangnya, ketentuan-ketentuan tersebut di atas gagal untuk mencegah kerusakan dan penghancuranyang meluas atas benda budaya selama berlangsungnya Perang Dunia I, dan dalam skala yang lebih besar terjadi juga padaPerang Dunia II. Kemudian, akhirnya tragedi dunia khususnya yang menyangkut penghancuran terhadap benda budaya
3 The Origin of The Legal Protection of Cultural Property in The Event of Armed Conflict under Treaty-based and Customary International
Humanitarian Law, Meeting to mark the 50th anniversary of the Hague Convention of 1954, Cairo, February 2004
4 Ibid
5 Lihat Pasal 35 Lieber Code 1863



tersebut menyadarkan masyarakat internasional akan perlunya penguatan dan penegasan kembali terhadap hukum yangtelah berlaku. Hasilnya adalah Konvensi Den Haag 1954 yang dapat diterapkan baik dalam konflik bersenjata internasionaldan nasional. Konvensi ini kemudian menjadi tonggak sejarah bagi hukum perlindungan benda budaya dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.Hukum yang berkaitan dengan perlindungan benda budaya dipertegas juga oleh Protokol Tambahan 1977.Protokol Tambahan I menyebutkan bahwa tidak ada tindakan permusuhan yang boleh ditujukan secara langsungterhadap benda budaya dan tempat-tempat yang mempunyai nilai yang bersejarah. Konvensi ini juga menyebutkanbeberapa kriteria yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat (grave breaches).6 Protokol Tambahan IImemperluas perlindungan yang diberikan sampai pada konflik bersenjata non-internasional.7 Demikian  Statuta Romayang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 juga menetapkan larangan bagi setiap penyerangan yang secara sengaja ditujukanpada bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, ataukegiatan-kegiatan amal serta monumen bersejarah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diklasifikasikan sebagaikejahatan perang.Beberapa tahun kemudian, muncul kebutuhan untuk memperluasnya, walaupun ketentuan-ketentuan yangdisebut diatas sebenarnya dianggap telah memuat elemen-elemen penting. Perkembangan masyarakat menunjukkanadanya kebutuhan untuk memasukkan secara bersama-sama semua aspek hukum yang memberikan perlindunganterhadap benda budaya kedalam satu dokumen. Tujuannya adalah untuk mencoba membuat ketentuan-ketentuantersebut lebih mudah dipahami sehingga akan meningkatkan prospek penerapan yang memadai oleh negara-negara danterutama oleh angkatan bersenjata. Alasan lain adalah bahwa hukum haruslah dinamis. Dengan kata lain hukum tersebutharus selalu up to date, tidak ketinggalan dengan perkembangan jaman dan kemajuan metode di dalam peperangan yangsemakin lama semakin modern sifatnya. Disamping itu hukum harus relevan dan efektif. Ketentuan yang berlaku harusdapat dicerna dan mudah dimengerti bagi mereka yang memerlukannya terutama angkatan bersenjata, oleh karenanyamaka kemudian disusunlah Protokol Kedua tahun 1999 dengan tujuan untuk memenuhi hal tersebut di atas. Protokol initidak menggantikan Konvensi Den Haag 1954 tetapi sebatas menambahi, memperbarui dan memperjelas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.Kalau dilihat isinya, dibanding Konvensi 1954, Protokol Kedua Tahun 1999 ini memang memberikan kemudahanbagi negara-negara untuk memperoleh pengakuan internasional atas status perlindungan bagi benda-benda budayanya.Kalau Konvensi 1954 mensyaratkan bahwa suatu benda budaya harus berlokasi dari jarak yang memadai dari tempat-tempat dan fasilitas militer, maka Protokol Kedua 1999 tidak mensyaratkan hal tersebut untuk benda budaya yangdiharapkan memperoleh pengakuan internasional atas status perlindungan yang dipertinggi. Namun demikian, ProtokolKedua ini mensyaratkan kesungguhan bagi Negara yang mendaftarkan benda budaya dengan status perlindungandipertinggi tersebut, agar tidak menggunakan benda budaya tersebut bagi kepentingan militernya.Protokol Kedua 1999, sebagaimana dengan dua Protokol Tambahan 1977, semakin disesuaikan dengan kenyataanperang modern. Protokol ini secara jelas menerangkan bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti,pembedaan, proporsionality dan kepentingan militer diterapkan pada perlindungan benda budaya. Protokol inimemberikan petunjuk pada anggota angkatan bersenjata secara lebih jelas kapan dan dalam keadaan apa benda budayadapat menjadi target militer yang sah. Bagi komandan dan staf operasional protokol ini menyediakan instruksi yang jelasbagaimana benda budaya seharusnya diperlakukan sebagai faktor di dalam merencanakan dan memimpin operasi militer.
3. Ketentuan tentang waktu dan situasi penerapan aturan hukum HHI tentang perlindungan benda budaya.

6 Lihat Pasal 38, 53, dan 85 Protokol Tambahan I tahun 1977
7 Lihat juga Pasal 16 Protokol Tambahan II tahun 1977



Sebagaimana tujuan dari Hukum Humaniter Internasional untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik, makasudah seharusnya pihak-pihak yang bersengketa melaksanakan perlindungan terhadap benda budaya semenjakterjadinya konflik bersenjata. Disamping itu, pada waktu damai atau sebelum terjadinya konflik, Negara sudah harusmenjalankan upaya pencegahan kerusakan benda budaya tersebut.Aturan tentang waktu dan situasi berlakunya HHI seperti tersebut diatas, secara umum dapat dilihat dalam empatKonvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahan 1977 nya. Konvensi yang memuat aturan HHI tersebutmenetapkan aturan yang berlaku pada waktu konflik bersenjata internasional dan pada waktu konflik bersenjatainternasional. Pada waktu konflik bersenjata internasional, termasuk dalam situasi pendudukan pasukan asing, makaseharusnya diberlakukan semua aturan HHI yang termuat dalam empat Konvensi-Konvensi Jenewa 19498 dan dalamProtokol Tambahan I 1977. Sedangkan pada waktu konflik bersenjata non internasional, maka diberlakukan setidak-tidaknya aturan standard minimal yang termuat dalam empat Konvensi Jenewa 19499 dari tiap-tiap empat Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta seluruh Protokol Tambahan II 1977.Standard minimum HHI yang termuat dalam empat Konvensi Jenewa 1949 tersebut berisikan kewajiban parapihak yang bersengketa untuk menerapkan perlakuan yang manusiawi terhadap orang-orang yang tidak atau sudah tidakikut lagi dalam pertempuran. Rumusan tersebut memang tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban menerapkanperlindungan benda budaya, tetapi mencantumkan kewajiban pihak yang bersengketa untuk tidak menerapkanperkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat.10 Kewajibantersebut dapat diartikan termasuk kewajiban untuk menghormati hak seseorang menjalankan ibadah ataukepercayaannya. Oleh karena itu, didalamnya termasuk kewajiban para pihak yang bersengketa untuk menghormatibenda hak milik seseorang yang merupakan simbol atau perlengkapan ibadah dan kepercayaan menurut budayanya.Selanjutnya, Konvensi Den Haag 1954, sebagai Konvensi yang khusus memuat aturan HHI untuk perlindunganbenda budaya, juga menetapkan aturan untuk konflik bersenjata internasional dan untuk situasi konflik bersenjata noninternasional.  Disebutkan bahwa seluruh aturan Konvensi tersebut harus diberlakukan pada waktu saat konflikbersenjata internasional .Seperti halnya Konvensi-Konvensi Jenewa, konflik bersenjata internasional yang dimaksuddalam Konvensi Den Haag 1954 in juga mencakup sengketa bersenjata lainnya yang terjadi diantara dua atau lebih NegaraPeserta Konvensi, bahkan ketika pernyataan perang tersebut tidak dinyatakan oleh salah satu atau lebih diantaramereka.11 Sedangkan pada waktu konflik bersenjata non yang tidak bersifat internasional, disebutkan dalam Konvensi,bahwa setiap Pihak yang bertikai harus terikat untuk menerapkan, minimal, pasal-pasal Konvensi yang berkaitan denganpenghormatan terhadap benda budaya.12Khusus aturan yang termuat dalam Protokol Kedua tahun 1999, semuanya berlaku untuk untuk situasi konflikbersenjata internasional dan non internasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 dan 22 Protokol. Pasal terakhir, sepertijuga terdapat dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol II nya, sekaligus menegaskan bahwa aturan dalamProtokol ini memang berlaku dalam konflik yang non internasional tetapi tidak harus diberlakukan dalam situasigangguan atau ketegangan dalam negeri seperti kerusuhan, seperti tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis sertatindakan-tindakan lain yang bersifat serupa. Dalam Pasal tersebut juga ditegaskan bahwa Protokol ini tidak perlu
8 Pasal 2 yang bersamaan dari empat Konvensi Jenewa 1949.
9 Pasal 3 yang bersamaan dari empat Konvensi Jenewa 1949.
10 Pasal 3.1 (c) yang bersamaan dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, dalam Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan
Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949, Jakarta 1999.
11 Pasal 18.1 Konvensi Den Haag 1954
12 Pasal 19 Konvensi Den Haag 1954



menyebabkan dikesampingkannya jurisdiksi utama negara bersangkutan dan tidak mempengaruhi status hukum pihakyang bertikai.Walaupun telah dinyatakan bahwa situasi gangguan atau ketegangan dalam negeri tidak termasuk dalam ruanglingkup Konvensi-Konvensi HHI diatas, bukan berarti tidak ada hukum yang dapat diberlakukan untuk melindungi bendabudaya pada situasi tersebut. Dalam hal demikian, hukum nasional setempat, termasuk khususnya hukum pidana danhukum lingkungan, tetap dapat diberlakukan untuk melindungi benda budaya dari berbagai kemungkinan tindakkekerasan. Disamping itu, khusus untuk aparat keamanan yang bertugas, prinsip-prinsip HHI dapat dijadikan pedomanmanakala mereka terpaksa menggunakan tindakan keras..4. Perlindungan Benda Budaya Berdasarkan Perjanjian InternasionalDisamping membedakan tindakan perlindungan pada waktu masa damai dengan konflik dan konflik internasionaldengan non internasionl, Konvensi Den Haag juga memberikan perbedaan tatacara perlindungan yang diberikan kepadatiap-tiap kelompok benda budaya. Sebagaimana telah disebut dalam Bab I, Konvensi Den Haag 1954 menetapkankelompok benda budaya tanpa memandang asal dan kepemilikannya.13Pembedaan yang paling penting adalah berkaitan dengan prosedur, status perlindungan dan penggunaan lambangpembeda pada benda budaya tersebut. Sebagai contoh, lambang benda budaya menurut Konvensi boleh digunakan padabenda budaya yang tidak bergerak apabila tidak sekaligus dipasangkan dengan pengesahan yang sesuai waktu danditandatangani oleh otoritas yang berwenang dari Negara Peserta Konvensi yangbersangkutan.14 Lebih lanjut lagi,lambang pembeda untuk benda budaya yang dilindungi secara umum tidak boleh disamakan dengan lambang pembedabenda budaya yang dilindungi secara khusus. Berbeda dengan status perlindungan umum, penyelenggaraan pendaftarandan pemberian status khusus tersebut melibatkan UNESCO sebagai bagian dari organisasi internasional PBB.15 Disampingitu, sebagai perkembangan terakhir berkaitan dengan penetapan perlindungan dari lembaga internasional yang sama, jugaterdapat benda budaya yang perlindungannya ditingkatkan.16Dengan demikian, dikaitkan dengan penggunaan lambang pembeda, ada 3 macam status perlindungan bagi bendabudaya, yaitu: 1) benda budaya yang tidak diberi otorisasi untuk menggunakan lambang pembeda benda budaya; 2) bendabudaya yang telah memperoleh status perlindungan umum; 3) benda budaya yang telah memperoleh status perlindungankhusus dan 4) benda budaya yang telah memperoleh status perlindungan yang ditinggikan. Adapun benda budaya yangtidak mendapat otorisasi penggunaan lambang pembeda atau tidak berada dalam status perlindungan umum dari otoritas,tetapi berstatus sebagai benda sipil yang berdasarkan prinsip HHI dilindungi dari pertempuran.17 Adapun dasarpembedaan status perlindungan tersebut berkaitan dengan syarat-syarat untuk mengenyampingkan perlindungan atasbenda-benda tersebut. Sudah barang tentu, syarat mengenyampingkan perlindungan terhadap benda-benda yangmendapat status pengesahan perlindungan dari lembaga internasional akan lebih sulit dibanding terhadap benda budayapada umumnya.Berkenaan dengan pengesahan dari lembaga internasional, memang terdapat perbedaan antara benda budayadibawah perlindungan khusus dengan benda budaya dibawah perlindungan ditinggikan. Perbedaannya diberikan
13 Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954
14 Pasal 17.4. Konvensi Den Haag 1954.
15 Pasal 17.1 dan 17.2 jo Pasal 8.6 Konvensi Den Haag 1954 jo Regulasi Konvensi Pasal 12 dan 15.1
16 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict The Haque, 26
March 1999, Chapter 3.
17 Pasal 53 Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 16 Protokol Tambahan II 1977.



bendasarkan kondisi dari benda budaya tersebut. Tentang kondisi benda budaya yang dapat diberikan statusperlindungan khusus, diatur dalam Konvensi Den Haag 1954, Pasal 8.1. Adapun status benda budaya dibawahperlindungan khusus tersebut dapat diberikan bagi sejumlah terbatas tempat penampungan untuk benda budayabergerak pada waktu konflik bersenjata, sentra-sentra berisi monument dan benda budaya tetap lainnya yang bernilaisangat penting, asalkan memenuhi syarat berikut: a) terletak di suatu tempat yang berjarak cukup dari sentra industribesar atau dari sasaran militer penting yang merupakan titik rawan, seperti contohnya, aerodrome, stasiun siaran, saranapekerjaan pertahanan nasional, pelabuhan atau stasiun kereta api yang penting atau jalur utama komunikasi; b) tidakdigunakan untuk tujuan militer.Tentang kondisi benda budaya yang dapat diberikan status dibawah perlindungan ditinggikan, diatur dalamProtokol Kedua 1999, Pasal 10. Disebutkan bahwa benda budaya boleh ditempatkan dibawah perlindungan ditinggikanasalkan benda tersebut memenuhi 3 syarat berikut: a. merupakan warisan budaya yang sangat penting bagi kemanusiaan;b. di dalam negerinya dilindungi oleh hukum dan tindakan administrasi   yang memadai; c. tidak digunakan untuk tujuanmiliter atau untuk melingungi tempat-tempat militer dan sudah ada deklarasi dari Negara yang menguasai benda budayatersebut bahwa benda tersebut tidak akan digunakan demikian.
5. Penjagaan dan Penghormatan terhadap Benda BudayaPada pokoknya, dalam Konvensi Den Haag 1954 disebutkan tentang kewajiban Negara untuk melakukan tindakanpenjagaan (safeguarding) dan penghormatan (respecting) terhadap benda budaya. Hal ini dimuat dalam Pasal 2 Konvensiyang menyebutkan bahwa perlindungan benda budaya terdiri dari penjagaan dan penghormatan benda budaya.18Penjagaan (safeguarding) diartikan sebagai upaya yang dilakukan pada waktu damai untuk mencegah dampakkonflik terhadap benda-benda budaya. Secara lengkap, rumusan penjagaan yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi DenHaag 1954 berbunyi sebagai berikut : “The High Contracting Parties undertake to prepare in time of peace for the

safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by

taking such measures as they consider appropriate” (Negara-negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkahpersiapan pada saat situasi damai bagi penjagaan benda-benda budaya yang berada di wilayahnya dari dampak konflikbersenjata yang telah dapat diperkirakan sebelumnya melalui suatu tindakan-tindakan yang mereka anggap perlu danmemadai).19 Pengertian safeguarding ini secara eksplisit hanya menunjuk pada langkah-langkah persiapan yang dilakukanpada situasi damai sementara makna sederhana yang dapat ditafsirkan seharusnya safeguarding berarti menjaga danmemelihara benda-benda budaya dalam segala situasi baik dalam masa damai maupun pada situasi sengketa bersenjata.Sedangkan berkaitan dengan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan memadai, KonvensiDen Haag 1954 tidak menyediakan petunjuk bagi langkah-langkah detail yang seharusnya dilakukan oleh negara dalammelakukan penjagaan terhadap benda budaya. Protokol Kedua Den Haag 1999 melengkapi pemahaman kita denganmemberikan daftar langkah-langkah konkret yang harus diambil. Pasal 5 Protokol II, yang dimaksudkan sebagai perincianlebih lanjut dari tindakan penjagaan yang disebutkan sebelumnya dalam Konvensi Den Haag 1954, menyebutkan langkah-langkah tambahan sebagai persiapan yang meliputi;1) persiapan inventarisasi2) perencanaan langkah-langkah darurat untuk perlindungan terhadap kebakaran atau runtuhnya bangunan
18 Article 2 The Hague Convention of 14 May 1954
19 Terjemahan  atas Article 3  The Hague Convention of 14 May 1954.



3) persiapan bagi pemindahan ataupun pengembalian benda-benda budaya4) pembentukan otoritas berwenang yang bertanggung jawab terhadap penjagaan benda-benda budaya.20Sejalan dengan petunjuk praktis ini, Protokol II juga menetapkan pembentukan dana sukarela untuk menyediakankeuangan atau bantuan lainnya untuk mendukung negara-negara dalam penentuan langkah-langkah di masa damai ini.21

Perlindungan benda-benda budaya dalam situasi sengketa bersenjata tampak pada istilah ‘respect’(penghormatan) yang pada Pasal 4 ayat (1) 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

Penghormatan terhadap benda-benda budaya (Respect for cultural property) dilakukan melalui tindakan menahandiri dari penggunaan benda budaya serta lingkungan sekelilingnya ataupun alat-alat perlengkapannya yang apabiladigunakan dapat menyebabkan kehancuran atau kerusakan benda tersebut pada waktu sengketa bersenjata; dan untukmenahan diri dari segala tindakan permusuhan lainnya yang ditujukan secara langsung pada benda-benda budayatersebut.22 Istilah penghormatan ini lebih ditekankan pada tindakan ‘refraining from’ (menahan diri) daripada mengambillangkah-langkah aktif lain dalam rangka penjagaan dan pemeliharaan benda-benda budaya selama terjadinyapermusuhan. Sementara berdasar hukum kebiasaan internasional seorang komandan lapangan pihak-pihak dalampermusuhan mempunyai kewajiban bukan hanya untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang melawan hukum tetapijuga memastikan pengawasan yang efektif terhadap anak buahnya dalam rangka perlindungan orang-orang dan bendasipil. Sejalan dengan ketentuan diatas, dua Protokol Tambahan 1977 juga memuat kewajiban bagi para pihak yangbersengketa untuk melindungi benda budaya dan tempat-tempat ibadah pada saat konflik bersenjata internasional dannon internasional.23Kewajiban untuk menghormati benda-benda budaya seperti tersebut dalam Pasal 4.1. Konvensi 1954 di atas hanyaboleh ditiadakan apabila ada kepentingan militer yang mengharuskannya.  Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 4 (2)yang berbunyi, “The obligations mentioned in paragraph I of the present Article may be waived only in cases where military

necessity imperatively requires such a waiver”. Ada kekhawtiran bahwa kepentingan militer tanpa pembatasan yangmemadai hanya akan memberikan kekuasaan yang tak terbatas pada pihak-pihak dalam sengketa. Seperti telahditunjukkan oleh sejarah, dengan kepentingan militer ini Perang Dunia II pada akhirnya telah menyebabkan kehancuransejumlah kota. 24 Kekhawatiran ini, setidak-tidaknya telah dijawab dalam aturan yang termuat dalam Konvensi Den Haag1954 dan dalam Protokol Tambahan 1977.
20 Lihat Pasal 5
21 Lihat Pasal 29
22 Article 4 The Hague Convention of 14 May 1954
23 Pasal 53 Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 16 Protokol Tambahan II.
24 Jean-Marie Henckaerts, The Significance of The Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict, International Review of the Red Cross No. 835, p 593-620,
www.icrc.org/web/siteeng0.nsf/iwpList260/DFE2EF4C9B065770C1256B66005D898C



6. Pengesampingan atau Pengecualian Perlindungan.Berkenaan kepentingan militer yang dapat mengesampingkan kewajiban menghormati benda budaya tersebut,ada pembedaan antara persyaratan untuk menggunakan benda budaya dalam tindakan militer dengan persyaratan untukmenyerang benda budaya tersebut. Syarat yang berbeda juga ditetapkan berkenaan tindakan terhadap benda budayayang mendapat perlindungan khusus dan benda budaya yang berada dalam perlindungan yang ditinggikan.Terhadap benda budaya dalam perlindungan khusus, dalam Konvensi Den Haag 1954 Pasal 11.1. dijelaskan bahwakewajiban suatu Pihak untuk tidak menyerang benda tersebut dapat dikesampingkan apabila pihak lawan telah terusmenerus dan tidak mau berhenti menggunakan benda tersebut bagi tujuan militernya. Adapun pengenyampingankewajiban untuk tidak menggunakan benda tersebut bagi tujuan militer, diatur dalam Konvensi Den Haag 1954, Pasal11.2. Disebutkan bahwa kewajiban tersebut hanya dapat dicabut apabila dalam kasus pengecualian karena kepentinganmiliter yang tak dapat dihindarkan dan hanya pada waktu kepentingan tersebut berlangsung. Disebutkan juga bahwakepentingan militer tersebut hanya dapat ditetapkan oleh perwiran komandan suatu pasukan yang serendah-rendahnyasetingkat divisi.Terhadap benda budaya dalam perlindungan dipertinggi, kemungkinan pengenyampingan perlindunganterhadapnya diatur dalam Protokol Kedua 1999, Pasal 13. Disebutkan ada dua kemungkinan yang dapat menyebabkanhilangnya perlindungan dipertinggi atas benda tersebut, yaitu  1) apabila status tersebut ditunda atau dibatalkan; atau 2)apabila benda tersebut, karena penggunaanya, telah berubah status menjadi sasaran militer.  Selain itu, untuk menyerangbenda yang telah berubah status menjadi sasaran militer tersebut, syaratnya adalah sebagai berikut :25a. serangan terhadap benda budaya tersebut merupakan satu-satunya jalan yang dapat diambil untukmenghentikan penggunaan benda tersebut untuk tujuan militer.b. segala macam tindakan pendahuluan berkaitan dengan pemilihan cara dan metode penyerangan untukmenghentikan penggunaan benda budaya tersebut dan untuk mencegah kerusakannya, atau untukmeminimalisasi keruskannya, telah dilakukanc. Kecuali kalau kondisi tidak memungkinkan karena adanya kebutuhan bela diri (self defence) yang mendesak;makai. Serangan tersebut diperintahkan pada taraf perintah operasional yang tertinggiii. Peringatan efektif telah dikeluarkan terhadap angkatan bersenjata musuh berkaitan dengan penghentianpenggunaan benda-benda budaya tersebut bagi kepentingan militeriii. Waktu yang mencukupi telah diberikan bagi angkatan bersenjata musuh untuk memperbaiki situasi tersebut.Dari paparan tersebut di atas tampak bahwa terdapat persyaratan yang semakin berat untuk menghilangkankekebalan benda budaya yang berada dalam daftar enhanced protection ini. Angkatan bersenjata pihak bertikai harusmenahan diri untuk bereaksi terhadap setiap penyalahgunaan benda budaya yang berada pada status enhanced protectionini. Harus ada penerjemahan yang jelas bagi konsep kepentingan militer yang sangat penting dan interpretasi self defence.Namun demikian, jika kondisi tidak memungkinkan maka kriteria tambahan yang sangat berat dapat diterapkan yaituadanya perintah dari komando yang tertinggi dan adanya peringatan akan adanya serangan. Jika pada perlindunganumum hanya dibutuhkan perintah setingkat komandan divisi atau bahkan mungkin pejabat lapangan yang lebih rendahjika situasinya tidak memungkinkan. Pada status enhanced protection ini perintah harus diberikan oleh setingkat panglima
25 Pasal 13.1 Protokol Kedua 1999.



tertinggi angkatan bersenjata suatu negara atau pada pasukan multinasional atau koalisi maka perintah tersebut harusdiberikan oleh pejabat yang paling senior.26Peringatan akan adanya serangan disyaratkan oleh baik benda-benda budaya yang berada pada perlindunganumum maupun yang berada pada enhanced protection, namun demikian pada benda budaya dalam enhanced protectionpersyaratan ini adalah suatu perintah mutlak. Sedangkan pada benda budaya yang berada pada perlindungan umumsyarat ini lebih merupakan pendekatan militer yang dapat diterapkan bukan merupakan suatu perintah.Sayangnya, Konvensi Den Haag 1954 maupun Protokolnya tidak menjelaskan syarat dan prosedur seperti diatasbagi benda budaya yang berada dalam perlindungan umum. Namun demikian, sebenarnya, Protokol Tambahan I 1977telah memuat konsep atau syarat tentang benda-benda sipil yang dapat dijadikan sasaran militer.27 Disebutkan dalamProtokol tersebut bahwa benda-benda sipil secara hanya dapat dijadikan sasaran militer apabila memenuhi 2 syaratberikut: 1) sifatnya, lokasinya, tujuannya atau penggunaannya memberikan suatu kontribusi yang efektif bagi tindakanmiliter; dan 2) penghancurannya, penangkapannya, atau perlucutannya, secara total atau sebagian, dalam hal dan padasaat itu, dapat memberikan keuntungan militer yang nyata. Lebih rinci lagi, Protokol Tambahan I 1977 ini juga mengaturtindakan pendahuluan yang harus dilewati sebelum melakukan serangan terhadap benda tersebut. Pada pokoknya, bendabudaya, sebagai bagian dari benda sipil, hanya dapat diserang apabila tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan.28Melihat rumusan dua Konvensi yang disebut diatas, jelaslah bahwa ketentuan Konvensi Den Haag 1954 bersifatlebih khusus dibanding ketentuan Protokol Tambahan I 1977. Artinya syarat pengenyampingan perlindungan terhadapbenda budaya dibawah perlindungan khusus lebih ketat dibanding terhadap benda budaya pada umumnya.Tindakan penghormatan terhadap benda budaya diklarifikasi lebih jauh oleh Pasal 4 ayat (3) Konvensi 1954 yangmenyatakan, “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.” Ketentuan inimengimplikasikan suatu bentuk tindakan untuk melarang, mencegah, dan jika perlu menghentikan setiap bentukpencurian, perampasan, atau penyalahgunaan dan segala bentuk perusakan serta tidak akan melakukan pengambilalihanbenda-benda budaya. Ayat (4) menyatakan, “They shall refrain from any act directed by way of reprisals against cultural

property.” Para pihak yang bertikai harus menahan diri dari tindakan pembalasan yang ditujukan secara langsung padabenda budaya. Secara jelas dinyatakan juga bahwa para pihak tidak boleh menghindarkan diri dari kewajiban tersebut diatas dengan alasan bahwa pihak bersengketa lainnya juga tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud seperti yangtertuang pada Pasal 4 ayat (5) yang berbunyi, “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.”

7. Pelanggaran atas PerlindunganPelanggaran serius terhadap Protokol II disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) yang terdiri dari 5 (lima) tindakan yangdidefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan merupakan pelanggaran serius berdasar Konvensi atauProtokol II yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana secara individual. Berkaitan dengan enhanced protection,tindakan-tindakan tersebut adalah:
26

27 Pasal 52.2 Protokol Tambahan I 1977.
28 Pasal 57 dan 58 Protokol Tambahan I 1977.



1) menjadikan benda-benda budaya yang berada dalam enhanced protection obyek serangan2) menggunakan benda-benda budaya yang berada dalam enhanced protection atau lingkungan di sekitarnya sebagaipenunjang kegiatan militer3) penghancuran secara besar-besaran atau pemilikan benda-benda budaya4) menjadikan benda-benda budaya obyek serangan5) pencurian, penjarahan, maupun penyalahguaan, tindakan-tindakan vandalisme yang ditujukan secara langsungpada benda-benda budayaDisamping memberikan daftar pelanggaran serius terhadap benda-benda budaya, Protokol II juga menjaminbahwa tersedia mekanisme untuk membawa mereka ke pengadilan. Hal ini memerlukan kerjasama negara untukmembentuk langkah-langkah bagi penegakan hukum yang efektif di tingkat nasional untuk mengadili mereka ataumengekstradisinya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) negara-negara mempunyai kewajiban khusus untuk mengadopsilangkah-langkah apapun yang diperlukan untuk menjadikan lima pelanggaran serius yang tertera di dalam Protokolsebagai perbuatan pidana berdasarkan hukum nasional dan menjadikan mereka yang melakukan pelanggaran dapatdihukum dengan sanksi-sanksi yang memadai. Tentu saja pencantuman ketentuan-ketentuan ini dalam hukum militersangat diperlukan.
8. Penegakan Hukum atas Pelanggaran PerlindunganSementara itu kewajiban negara untuk membentuk peraturan yang menetapkan sanksi pidana efektif terhadaporang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan perusakan benda budaya disebutkan pada Pasal 28Konvensi yang menyebutkan bahwa Negara berusaha untuk melakukan dalam kerangka yurisdiksi kriminal mereka,semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menuntut dan mengenakan sanksi pidana atau sanksi disiplin terhadapsetiap orang, apapun kewarganegaraannya, yang melakukan atau mememerintahkan untuk melakukan suatu pelanggaranterhadap Konvensi ini.29Selanjutnya Protokol II tahun 1999 memberi tambahan terhadap Konvensi Den Haag 1954 dan terhadappemahaman militer kita dengan memberikan daftar pelanggaran serius dalam hukum humaniter internasional berkaitandengan benda budaya. Pelanggaran serius ini menuntut pertanggungjawaban pidana baik pertanggungjawaban individualmaupun pertanggungjawaban komando. Dinyatakan bahwa setiap anggota angkatan bersenjata apapun pangkatnyamempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum sengketa bersenjata. Tidak ada pembelaan diri berdasarkan alasan bahwatindakan tersebut atas perintah atasan. Seorang tentara yang melakukan perintah atasan yang bertentangan denganhukum sengketa bersenjata tetap bersalah dan dianggap melakukan kejahatan perang jika dia sadar/ tahu bahwa perintahtersebut adalah melanggar hukum.Sementara itu semua komandan militer berada pada kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum sengketabersenjata. Secara khusus mereka harus dapat melakukan setiap tindakan pencegahan dan penghukuman terhadap setiappelanggaran hukum.  Seorang komandan akan bertanggung jawab secara pidana berdasarkan hukum jika:1) mereka tahu atau seharusnya telah mengetahui bahwa bawahannya telah melakukan pelanggaran hukummisalnya melakukan kejahatan perang tetapi tidak melakukan pencegahan2) mereka gagal untuk mengambil tindakan yang diperlukan (menghukum atau melaporkan) bawahannya yang telahmelakukan kejahatan perang.Setiap negara pihak juga harus menjamin bahwa legislasi mereka membentuk yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut ketika:
29 Article 28 The Hague Convention of 1954



1) Pelanggaran dilakukan di wilayahnya2) Orang yang diduga melakukan pelanggaran adalah warga negaranya atau3) dalam kasus pelanggaran 1 sampai 3, ketika orang yang diduga melakukan pelanggaran masih berada diwilayahnya.30Alasan perluasan yurisdiksi berkaitan dengan pelanggaran 1 sampai 3 adalah karena merupakan pelanggaran berat (Grave

breaches) Konvensi Jenewa 1949. Negara-negara mempunyai kewajiban baik untuk menghukum maupun untukmengekstradisinya. Hal ini menggambarkan prinsip perintah yurisdiksi universal bagi pelanggaran berat.31Pelanggaran serius terhadap poin 4 dan 5 ditambahkan karena dianggap sebagai kejahatan perang (tetapi bukanpelanggaran berat) yang dapat menimbulkan sanksi pidana berdasarkan Statuta Roma. Negara-negara mempunyaikewajiban untuk menghukum ketika terjadi di wilayahnya atau jika pelaku adalah warganegaranya. Tetapi tidak adakewajiban menghukum jika pelanggaran dilakukan di luar wilayahnya oleh pelaku yang bukan warganegaranya.Sedangkan kewajiban negara untuk mengadopsi ketentuan perlindungan benda budaya di dalam peraturan daninstruksi militer disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, Negara berusaha pada waktu damai untukmemperkenalkan ke dalam peraturan atau instruksi militer mereka tentang ketentuan yang dapat menjamin ketaatanterhadap Konvensi serta meningkatkan semangat penghormatan terhadap budaya dan benda budaya semua orang dikalangan anggota angkatan bersenjata. Berkaitan dengan kewajiban untuk penyampaian terjemahan resmi isi Konvensi,Pasal 26 menyebutkan bahwa Pihak-pihak Peserta Agung akan berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui DirekturJendral UNESCO, mengenai terjemahan resmi dari Konvensi serta Peraturan Pelaksanaannya.
9. Perlindungan Benda Budaya dari Dampak Konflik Bersenjata dalam Perundang-undangan IndonesiaHukum nasional Indonesia sudah cukup mengatur perlindungan benda budaya, antara lain dalam Undang-UndangNo.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun1992 tentang Cagar Budaya (note: masih berlaku karena PP UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya belum disahkan dandiundangkan), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budayadi Museum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/prt/m/2015Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 30 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dan beberapaPeraturan Daerah di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Namun demikian, aturan-aturan tersebut belum secaraspesifik menyebutkan pentingnya perlindungan benda budaya dari dampak konflik bersenjata. Aturan terhadap hal inidapat ditemukan kemudian secara implisit dalam aturan umum tentang ‘Perlindungan, Pengamanan dan PenyelamatanBenda Budaya’

30 Lihat Pasal 16 ayat (1)
31 Lihat Pasal 17 dan 18
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