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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini negara bertugas menjamin kesejahteraan 

umum. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena 

itu, segala bentuk desain kebijakan negara haruslah mengedepankan 

kepentingan rakyat mulai dari sektor ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. 

Sebagai sebuah negara hukum maka Indonesia harus memberi segala 

pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi sebagai dasar dari tujuan 

negara. Selain itu konstitusi adalah landasan untuk pembentukan peraturan 

yang dibawahnya agar sejalan dengan tujuan bernegara itu sendiri. 

Menurut Lislie Lipton, fungsi negara yang asli dan tertua adalah 

perlindungan karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk 

memperoleh perlindungan dan negara terus dipertahankan untuk memelihara 

tujuan tersebut.
1
 Individu-individu yang dimaksud adalah suatu negara dan 

masyarakat yang didalamnya terdapat laki-laki, perempuan, serta anak-anak. 

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. 

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman serta 
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terbebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam sejarah kehidupan politik negara, peristiwa yang banyak dicatat 

adalah perang dan damai. Ungkapan bahwa peaceto be merely a respite 

between wars menunjukkan situasi perang dan damai terus silih berganti 

dalam interaksi manusia. Secara definitif, perang adalah suatu kondisi 

tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam arti luas, perang 

menyangkut konsep-konsep seperti kritis, ancaman, penggunaan kekerasan, 

aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror.
2
Jean Jacques Rosseau 

dalam bukunya the Social Contract telah mengajarkan bahwa perang harus 

berlandaskan pada moral (ICRC,1999:1).
3
Moral dalam hukum Perang 

merupakan suatu konsep yang sangat adiluhung.Konsep ajaran inilah yang 

kemudian menjadi landasan Hukum Humaniter Internasional atau Hukum 

Perang.  

Dalam hal ini negara bertanggung jawab secara hukum dan moral atas 

perilaku lembaga-lembaganya dan aparatnya. Konsep ini berfungsi untuk 

mencegah kekejaman yang menimpa penduduk sipil dalam perang. 

Sedangkan konsep penghormatan terhadap kemanusiaan di dalam negeri, 

telah diikrarkan oleh para founding fathers dalam preambule Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sesungguhnya 

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan 

di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 

dan perikeadilan. 

Hukum perang dibuat untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau 

tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan, seperti orang-orang yang terluka, 

yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil termasuk 

anak-anak. Tanggung jawab dalam bidang politik terutama terletak pada 

penggagas, pembicara dan pengambil keputusan politik tertentu. Keputusan 

politik apapun harus mempertimbangkan side effect negatif dan positif yang 

ditimbulkan. Dan perang merupakan bencana yang paling mengerikan, baik 

yang bersifat internasional, bukan internasional, maupun sengketa dalam 

negeri (internal). Kerugian yang ditimbulkan oleh suatu keputusan politik 

menuntut tanggung jawab yang tidak kecil. Sebab kerugian itu umumnya 

tidak hanya terkait dengan generasi sekarang, tetapi juga generasi masa depan. 

Menurut hukum internasional sebuah negara memikul tanggung jawab apabila 

tindakannya (melalui lembaga atau aparatnya) melanggar kewajiban 

internasional yang mengikat negara tersebut menurut hukum atau perjanjian 

internasional. 
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Dalam hal timbulnya pertanggungjawaban, ILC
4
 mengkategorikan 

kedalam dua cara, yaitu action dan omission. Actionadalah 

pertanggungjawaban yang timbul walaupun negara dalam keadaan pasif. 

Sedangkan omission adalah pertanggungjawaban yang timbul karena 

kegagalan negara dikarenakan negara tidak melakukan hal yang seharusnya 

dilakukan didalam hukum internasional. 

Instrumen hukum internasional telah mengatur ketentuan mengenai 

pertahanan yang terkait dengan permasalahan perang yang disebut hukum 

humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional merupakan bentuk 

pertanggungjawaban secara hukum terhadap siapa saja yang melakukan 

pelanggaran dalam etika berperang. Hukum humaniter merupakan perangkat 

yuridis dalam penerapan perang yang berkeadilan baik pihak yang terlibat 

dalam konflik tersebut maupun bagi pihak yang tidak terlibat di dalamnya. 

Hukum humaniter bertujuan untuk mengurangi penderitaan akibat perang. 

Dikatakan bahwa hak-hak korban perang yang dilindungi hukum humaniter 

adalah hak-hak asasi manusia yang fundamental. 
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Draft Article yang membahas mengenai internationally wrongful act of a state. ILC berusaha 
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dengan “secondary rules”, yang berlainan dengan “substantive rules” yang mendefinisikan kewajiban 

negara pada konteks tertentu. 
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Dalam keadaan perang dimungkinkan adanya pembatasan penikmatan 

Hak Asasi Manusia. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk 

kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak 

dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia).
5
 Setiap anak mempunyai hak untuk mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan penyiksaan. Anak juga mempunyai hak 

untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Hal ini tertera dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 dalam Pasal 4.
6
 Disini sangat jelas bahwa pemenuhan 

terhadap perlindungan anak harus diperhatikan. Anak yang dibesarkan dalam 

suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat 

menjadikan anak mengalami luka traumatis yang justru membuat penderitaan 

psikologis yang jauh lebih menderita dari pada luka fisik atau cacat. Anak 

wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja 

(individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung.
7
 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa kewajiban negara harus 

memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Seperti yang 

dirumuskan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J secara singkat 
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mengamanahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia warga negara di 

negeri ini. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang mengamanahkan bahwa perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, 

terutama pemerintah. Tanggung jawab dibebankan pada negara sebagai 

penggagas keputusan politik tertentu dan itu menjadi suatu kewajiban negara.  

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

pada pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi 

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak 

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, 

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
8
 Dalam pasal-pasal 

tersebut menyatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan bagi warganegaranya termasuk anak-anak. 

Dalam membangun keamanan nasional, bangsa ini telah 

mengembangkan tiga doktrin utama yaitu adalah Sistem Pertahanan dan 

Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), Wawasan Nusantara (Wanus), 
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dan Ketahanan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa sistem 

pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang 

melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, 

serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara 

total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam.
9
  

Dalam pemberlakuan doktrin sishankamrata terdapat potensi kekerasan militer 

yang muncul yakni pelibatan rakyat secara luas dalam komponen pertahanan 

keamanan mencabut imunitas yang dijamin oleh Konvensi Jenewa. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (5), (6), 

dan (7) menyebutkan pembagian pihak-pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pertahanan negara yakni
10

: 

(5) Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap 

digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 

(6) Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah 

disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilasasi guna memperbesar dan 

memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. 

(7) Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen 

utama dan komponen cadangan. 

 

 

                                                           
9
Lihat pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 3Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

10
Lihat Pasal 1 ayat (5), (6), (7), Undang-Undang Pertahanan Negara 



8 
 

Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) yang 

menyatakan
11

: 

(1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, 

sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah 

disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan 

memperkuat komponen utama. 

(2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya 

alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang 

secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan komponen 

utama dan komponen cadangan. 

 

Penyelenggaraan sistem pertahanan negara ini didasarkan pada 

pembagian komponen-komponen yang artinya masing-masing komponen ini 

berada dalam komando pertahanan negara. Ini yang menyebabkan 

bertentangan karena dalam prinsip pembeda para pihak yang terlibat 

terpisahkan menurut fungsi mereka secara tegas dan jelas. Dalam hal sistem 

pertahanan negara di Indonesia ini yang menyebabkan hilangnya perlindungan 

hukum terhadap warga negara yang diatur dalam ketentuan hukum 

internasional.  

Dalam konvensi jenewa tahun 1949 dikenal sebuah prinsip dasar 

dalam penyelenggaraan perang oleh suatu negara yakni prinsip pembedaan 

(Distinction Principle). Prinsip ini merupakan asas yang membedakan atau 

membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang 

terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan 

                                                           
11

Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Pertahanan Negara 

 



9 
 

(Combatan) dan penduduk sipil (Civilian).
12

 Indonesia juga telah meratifikasi 

Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 

59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh 

Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Konsekuensinya, Indonesia 

adalah negara peserta yang harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan dari materi muatan konvesi tersebut. Salah satu amanat penting 

yang dihasilkan dari ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 adalah setiap negara 

peserta peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 wajib memberikan perlindungan 

kepada setiap warganya dalam keadaan apapun. 

Menurut Konvensi Jenewa 1949, orang-orang sipil biasa tetap harus 

mendapatkan perlindungan ketika peperangan berlangsung. Perlindungan 

umum tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Artinya dalam segala 

keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, 

kekayaan, dan praktek ajaran agamanya.Dalam konflik bersenjata 

internasional sekalipun, anak-anak yang bukan bagian dari permusuhan 

dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Geneva Conventions1949 

maupun Additional Protocols of 1977 memberikan perlindungan kepada anak-

anak yang termasuk civilian. Pada pasal 14 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 

menyatakan bahwa perlindungan diberikan kepada penduduk yang luka, sakit, 

orang-orang tua, anak dibawah usia lima belas tahun, wanita hamil, serta ibu-

ibu dari anak dibawah usia tujuh tahun. Sudah jelas bahwa konvensi ini 
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memberikan perlindungan kepada anak ketika terjadi perang. Bahkan, 

seandainya apabila benar ada anak-anak yang menjadi bagian dari 

permusuhan (orang dewasa) itu, anak-anak tetap tidak kehilangan haknya atas 

perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak juga mempunyai standar mengenai 

partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata dan rekrutmen anak yang 

tercantum pada Pasal 38 yakni
13

:  

a. Negara harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan 

guna menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai usia 

lima belas tahun tidak secara langsung dalam pertikaian. 

b. Negara harus membatasi diri untuk tidak merekrut orang yang 

belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata 

mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia lima 

belas tahun akan tetapi belum mencapai usia delapan belan tahun, 

negara harus berusaha untuk memberi prioritas kepada orang-

orang yang tertua. 

Dalam Protokol Tambahan II juga menguatkan Konvensi Hak Anak 

bahwa dalam pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan II Tahun 1977 anak harus 

dilengkapi dengan perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan, dan 

khususnya:  

a. Mereka akan menerima pendidikan, termasuk pendidikan agama 

dan moral, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau jika 

tidak ada orang tua, dari mereka yang bertanggung jawab atas 

perawatan mereka;  

b. Semua langkah yang tepat harus diambil untuk memfasilitasi reuni 

keluarga sementara terpisah; 

c. Anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak akan 

direkrut dalam angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok tidak 

diperkenankan mengambil bagian dalam permusuhan; 

d. Perlindungan khusus yang diberikan oleh Pasal ini kepada anak-

anak yang belum mencapai usia lima belas tahun akan tetap 
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berlaku bagi mereka jika mereka mengambil bagian langsung 

dalam permusuhan meskipun ketentuan sub ayat (c) dan 

ditangkap; 

e. Tindakan yang harus diambil, jika perlu, dan jika memungkinkan 

dengan persetujuan dari orang tua mereka atau orang yang oleh 

hukum atau adat terutama bertanggung jawab untuk perawatan 

mereka, untuk menghapus sementara anak-anak dari daerah di 

mana permusuhan yang mengambil tempat lebih aman daerah 

dalam negeri dan memastikan bahwa mereka disertai oleh orang 

yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka dan 

kesejahteraan. 

 

Keadaan perang dimanapun di dunia ini selalu membawa korban mulai 

dari individu, komunitas, sampai ke tingkat nasional. Seperti konflik di 

Indonesia salah satunya konflik di Aceh menyebabkan lebih dari lima 

ratusribu anak usia di bawah delapan belas tahun di Aceh saat ini berada 

dalam situasi sulit karena konflik bersenjata. Menurut Ketua Lembaga 

Perlindungan Anak Aceh, Abdul Gani Nurdin menyatakan bahwa lebih dari 

tiga ratus gedung sekolah terbakar. Akibatnya, lebih tiga puluh ribu anak 

kehilangan tempat belajar, tiga puluh ribu anak menjadi yatim, puluhan ribu 

anak harus mengungsi, ribuan lainnya telantar, puluhan anak meninggal 

terkena peluru, dan dua ratus ribu anak di bawah lima tahun (balita) di Aceh 

saat ini berada dalam situasi kekurangan gizi dan lebih puluhan ribu anak 

meninggal akibat gizi buruk. Pada tanggal 17 Agustus 2005 terjadi pemukulan 

terhadap empat anak dibawah tujuh belas tahun yang dilakukan oleh TNI pos 

BKO setempat dengan dugaan bahwa ke empat anak tersebut dianggap 

sebagai mata-mata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kemudian pada tanggal 

26 Agustus 2005 terjadi insiden pemukulan kembali terhadap seorang guru 
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Sekolah Dasar dan seorang anak perempuan dengan pelaku berbeda yaitu 

anggota Gerakan Aceh Merdeka dikarenakan korban tidak memberikan 

uang.
14

 Kasus diatas merupakan suatu bentuk ketidaksesuaian antara 

pengaturan yang sudah diatur oleh Negara Indonesia dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak akibat perang dengan realita yang ada. 

Perlindungan anak dalam kondisi perang merupakan bagian dari tanggung 

jawab negara secara keseluruhan yakni untuk mewujudkan cita-cita dasar 

perjuangan negara ini yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan, 

demokrasi dan keadilan sosial. Negara Indonesia sebagai negara peratifikasi 

Hukum Humaniter Internasional, seharusnya menghormati ketentuan-

ketentuan yang ada di dalamnya. Pihak-pihak yang berkonflik harus tunduk 

dan melaksanakan ketentuan tersebut. 

Berangkat dari uraian permasalahan ini maka penulis akan berusaha 

mengkaji mengenai pengaturan tanggung jawab negara dalam memberikan 

perlindungan bagi anak akibat perang dengan memperhatikan Hukum 

Humaniter Internasional yang berlaku. Sehingga penulis dalam penulisan ini 

akan mengambil judul “ANALISA PENGATURAN TANGGUNG JAWAB 

NEGARA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI ANAK AKIBAT TERJADINYA PERANG YANG 

BERSIFAT BUKAN INTERNASIONAL (NON INTERNATIONAL ARMED 
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Dokumen Koalisi NGO HAM Aceh, tanggal 15 Agustus 2005 

http://www.kontras.org/aceh/data/Daftar_Pelanggaran_Pasca_MoU_Helsinki.pdf, diakses pada tanggal 

10 April 2011. 
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CONFLICT) DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER 

INTERNASIONAL”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan permasalahan penulis 

adalah: 

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab Negara Indonesia dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi anak akibat terjadinya perang yang 

bersifat bukan internasional (Non International Armed Conflict)? 

2. Bagaimana kesesuaian pengaturan tanggung jawab Negara Indonesia 

dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak akibat terjadinya 

perang yang bersifat bukan internasional (Non International Armed 

Conflict) dengan Hukum Humaniter Internasional? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pengaturan tanggung 

jawab Negara Indonesia dalam memberikan  perlindungan bagi anak 

akibat perang yang bersifat bukan internasional. 

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kesesuaian antara 

pengaturan tanggung jawab Negara Indonesia dalam memberikan 

perlindungan bagi anak akibat perang yang bersifat bukan internasional 

dengan Hukum Humaniter Internasional. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan 

pemikiran dalam hal ilmu hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta 

menambahkan pengetahuan hukum, terlebih pada pengaturan tanggung 

jawab Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan anak dalam 

keadaan perang yang bersifat bukan internasional. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wacana keilmuan 

mahasiswa sebagai civitas akademik yang dituntut untuk bisa 

mengkaji dan menggali sesuatu hal yang baru. 

b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran mengenai 

praktik hukum yang perlu diaplikasikan dalam permasalahan 

pengaturan tanggung jawab Negara Indonesia dalam memberikan 

perlindungan bagi anak akibat perang yang bersifat bukan 

internasional. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Di dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan ”Normatif 

Legal Research” yakni penulisan yang menekankan pada pendekatan 

yuridis normatif. Bahwasannya penulis mengkaji ketentuan-ketentuan 
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peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan lainnya yang 

berkaitan dengan hukum humaniter yang diharapkan dapat menemukan 

sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi anak akibat perang yang lebih demokratis dan efektif. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah bahan hukum 

utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penulisan.
15

 

Bahan Hukum Primer dalam penulisan ini meliputi: 

a. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang 

Sipil di Waktu Perang. 

b. Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Konflik 

Bersenjata Non-Internasional. 

c. Konvensi Hak Anak Tahun 1990 

d. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta Negara 

Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 

Agustus 1949. 

f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

                                                           
15

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, Pedoman Penulisan Hukum, 

Malang, hlm 12 
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g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

i. Dokumen Koalisi NGO HAM Aceh. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang 

merupakan penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini yaitu buku 

literatur, media cetak maupun elektronik, makalah.
16

 

c.Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagi 

pelengkap penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan 

hukum primer maupun sekunder seperti Kamus.
17

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

 a. Kepustakaan 

Kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta 

diterbitkan dalam penulisan.
18

 Kepustakaan yang dimaksud dalam 

penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, 

                                                           
16

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibid. 
17

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibid. 
18

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibid. 



17 
 

karya ilmiah hukum, jurnal hukum, media cetak dan/atau elektronik 

yang berkaitan dengan perlindungan anak ketika terjadi perang dan 

bagaimana tanggung jawab negara terhadap hal tersebut. 

 b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data hukum dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulis di 

luar dari data pustaka, guna untuk menunjang dan melengkapi data-data 

yang diperlukan yang berkaitan dengan perlindungan anak ketika terjadi 

perang dan bagaimana tanggung jawab negara terhadap hal tersebut.
19

 

4. Analisa Bahan Hukum 

  Analisa bahan hukum adalah tahap yang penting dalam menentukan 

suatu penulisan.
20

 Analisa bahan hukum dalam suatu pengkajian adalah 

menguraikan atau memcahkan masalah yang diangkat dalam penulisan ini 

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dioalah ke dalam pokok 

permsalahan yang diajukan terhadap penulisan yang bersifat deskriptif. 

  Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan 

dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, 

teori-teori. Setelah itu dilakukan upaya analisa kesesuaian dengan 

menyesuaikan antara yang sebenarnya dengan yang seharusnya. 

 

                                                           
19

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibid. 
20

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibid. 
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F.    Sistematika Penulisan 

Dalam  penyusunan penulisan hukum ini, penulisan membagi dalam empat 

bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 

mempermudah dalam pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut:  

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, yakni 

memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya 

dilakukan suatu penulisan berdasarkan atas permasalahan yang ada. 

Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang terfokus dan 

spesifik terhadap masalah yang diteliti serta merupakan dasar 

pemilihan judul penulisan hukum. Tujuan penulisan memuat 

pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penulisan 

ini. Manfaat penulisan merupaka  uraian mengenai kegunaan secara 

praktis dan teoritis. Metode penulisan yang menguraikan tentang 

metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan, jenis bahan 

hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik 

menganalisa data serta sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis memuat tentang pemaparan landasan teori atau 

kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 

oleh penulis yaitu menyangkut pengaturan tanggung jawab negara 
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dalam perlindungan anak akibat perang yang bersifat bukan 

internasional. 

c. BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis memuat tentang pembahasan terhadap 

permasalahan yang diangkat yaitu pengaturan tanggung jawab negara 

dalam memberikan perlindungan anak akibat perang dan bagaimana 

kesesuaian antara pengaturan tanggung jawab negara tersebut jika 

ditinjau dari hukum humaniter internasional. 

d. BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini penulis memuat tentang kesimpulan dari hasil 

pembahasan pada bab sebelumnya. Dan juga saran atau rekomendasi 

penulis terhadap permsalahan yang diangkat dalam penulisan hukum 

ini. 


