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ABSTRACT 

 

This research is aimed to analyze the legal form of Cairo Declaration about 

Human Rights in Islam and the influence of Organisation of Islamic 

Cooperation (OIC)  members interest in the legal form itself. In this 

research, researcher will use Legalization Theory and Rational Choice 

theory to achieve those aims. Finally, this research find the fact that the legal 

form of Kairo Declaration about Human Rights in Islam is soft law. The 

reason OIC’s members make the declaration in soft law because they want 

to make it appropriate with the Islamic law which is majority became the 

positive law in many of OIC’s members. 
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Pendahuluan 

Dalam hubungan antar negara, organisasi regional ataupun 

internasional dewasa ini (selanjutnya penulis sebut sebagai aktor-aktor 

dalam hubungan internasional), perjanjian internasional memiliki peranan 

yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan diantara 

mereka. Melalui perjanjian internasional setiap aktor dalam hubungan 

internasional dapat menggariskan dasar kerjasama, mengatur berbagai 

kegiatan dan menyelesaikan berbagai masalah.  Perjanjian internasional 

dapat dikatakan sebagai sumber utama dari pergaulan para aktor dalam 

hubungan internasional dan menjadi sumber yuridis (aturan/hukum) yang 

menampung kehendak dan persetujuan para aktor untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam pandangan Myers95 ada 39 macam istilah yang digunakan 

untuk perjanjian-perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum 

yang berbeda-beda.96 

Tulisan ini akan menganalisa salah satu perjanjian internasional yang 

dilakukan oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) 

yaitu Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Deklarasi 

Kairo sendiri bisa dikatakan merupakan sebuah komitmen negara-negara 

                                                      
 
 
95 Diantara istilah-istilah untuk perjanjian internasional antara lain adalah Treaties, 

Convention, Agreement, Charter, Protocol, Declaration, Final Act, Agreed minutes and 

Summary Records, Memorandum of Understanding, Arrangements, Exchange of Notes, 

Modus Vivendi dan Letter of Intent. 
96 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 

Dinamika Global, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2005). hal. 82-83. 
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anggota OKI tentang penegakan Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 

tahun 1990 pasca diadakannya konferensi tentang ‘Kebebasan dan Hak 

Asasi Manusia dalam Islam’ di Republik Nigeria pada tahun 1979.97 Dalam 

tulisan ini ada dua poin penting yang menjadi topik pembahasan yaitu 

bentuk legal dari Deklarasi Kairo serta alasan dan kepentingan negara-

negara anggota OKI lebih memilih bentuk Declaration dalam komitmen 

mereka mengenai penegakan Hak Asasi Manusia. 

Tulisan ini akan mencoba melihat Deklarasi Kairo dari aspek legalnya, 

yang penulis awali dengan menganalisa bentuk legal/hukum dari Deklarasi 

Kairo dan dilanjutkan dengan analisa mengenai cost dan benefit yang 

dipertimbangkan oleh negara-negara anggota OKI dalam penyusunan 

Deklarasi Kairo tersebut. Tulisan ini akan menggunakan teori legalisasi 

untuk menganalisa Deklarasi Kairo sebagai kerangka legal dalam komitmen 

negara-negara anggota OKI dalam penegakan Hak Asasi Manusia serta 

mendalami kepentingan yang ingin dicapai oleh negara-negara anggota OKI 

dalam Deklarasi Kairo. Teori legalisasi yang akan digunakan dalam tulisan 

ini bersumber dari tulisan Kenneth W. Abbott, Robert O. Keohane, Andrew 

Moravscik, Anne Maria Slaughter dan Duncan Snidal tentang The Concept 

of Legalization serta tulisan-tulisan lainnya seperti Introduction: 

Legalization and World Politics dan Hard and Soft Law in International 

                                                      
 
 
97 A Al-Ahsan, OIC, The Organization of the Islam Conference: An Introduction to an 

Islamic, (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1988). 
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Governance. Sebagai tambahan juga akan digunakan rational choice theory 

dari Andrew Moravcsik untuk memahami kepentingan dari negara-negara 

anggota OKI dalam memilih declaration sebagai bentuk legal dari Deklarasi 

Kairo.  

Analisa mengenai bentuk legal Deklarasi Kairo dan pengaruh 

kepentingan negara-negara anggota OKI terhadap bentuk legalnya akan 

penulis awali dengan pembahasan mengenai  Aspek Historis dan 

Kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam Deklarasi Kairo, Analisis 

Legal Deklarasi Kairo, Deklarasi Kairo Sebagai Instrumen Kepentingan 

negara-negara anggota OKI dan terakhir penulis akan membahas mengenai 

Alasan Politis negara-negara anggota OKI lebih memilih bentuk Soft Law 

dalam Deklarasi Kairo. 

 

 

 

Aspek Historis dan Kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam 

Deklarasi Kairo 

Aspek Historis dari lahirnya Deklarasi Kairo tidak dapat dilepaskan dari 

peranan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Lembaga OKI sendiri 

merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh kepala negara dan kepala 

pemerintahan muslim pada tahun 1969 yang memiliki tujuan untuk 
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memajukan solidaritas Islam diantara negara-negara anggotanya.98 Secara 

resmi statuta pendirian OKI diakui pada 28 Februari 1973 dan sejak Maret 

2003 OKI memiliki anggota sebanyak 57 negara muslim dan semuanya 

sudah menjadi anggota PBB (pengecualian pada Palestina yang hanya 

sebagai pengamat di PBB). 

Dalam Konferensi OKI yang ke-10 di Nigeria pada tahun 1979 disetujui 

pembentukan komisi musyawarah para pakar muslim untuk menyusun 

rancangan dokumen tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam. 

Memasuki tahun 1980-an OKI mulai memasukkan agenda hak asasi 

manusia sebagai agendanya dalam Resolusi Hukum Dewan Menteri Luar 

Negeri.99  

Pada konferensi OKI yang ke-17 di Amman, Yordania tahun 1988, OKI 

mengeluarkan Resolusi No. 44/17-P tentang The Draft Document on Human 

Rights in Islam. Isi dari draft ini antara lain menjabarkan tentang kebebasan, 

keadilan, perdamaian, persaudaraan dan persamaan di antara manusia, dan 

pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan syariat Islam.100 

                                                      
 
 
98 H Moinuddin, The Charter of the Islamic Conference and Legal Framework of Economic 

Cooperation among its Member States, (Oxford: Clarendon Press, 1987). 
99 Mashood A Baderin, Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam, (terj.) (Jakarta: 

Komnas HAM RI, 2007). hal. 235 
100 Resolusi Menteri Luar Negeri OKI, Nomor 44/17-P on the Draft Document on Human 

Rights in Islam. The Seventeenth Islamic Conference of Foreign Ministers held in 

Amman, Hashemite Kingdom of Jordan dari 3-7 Sha’bān 1408H (21-25 Maret, 

1988). 
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Pasca terbentuknya rancangan dari draft dokumen tersebut Konferensi 

Menteri Luar Negeri OKI menyerahkan dokumen tersebut kepada 

Kementerian Hukum negara-negara anggota OKI untuk dibahas lebih lanjut 

dan finalisasi rancangan draft. Setelah proses tersebut selesai dibawalah 

rancangan draft yang sudah final itu ke pertemuan Kementerian Luar Negeri 

OKI.101   

Setahun pasca proses tersebut diatas yaitu pada pertemuan ke-18 

Menteri Luar Negeri OKI, draft Deklarasi HAM kembali dimasukkan 

sebagai salah satu rekomendasi konferensi OKI dimana agendanya adalah 

mendorong Sekretariat Jenderal OKI untuk meninjau dan memberikan 

pandangan terkait dengan draft yang telah disusun setahun sebelumnya 

secepat mungkin, serta meminta Sekjen OKI untuk menerima dan 

mempertimbangkan draft tersebut agar dibicarakan dengan para pakar dan 

mempersiapkan draft final deklarasi HAM untuk diajukan di Konferensi 

Menteri Luar Negeri OKI.102   

Akhirnya pada Konferensi ke-19 Menteri Luar Negeri OKI yang 

diselenggarakan di Kairo, Republik Arab Mesir mulai dari tanggal 9-14 

Muharram 1411 H (31 Juli-5 Agustus 1990) dengan tema Perdamaian, 

                                                      
 
 
101 Ibid 
102 Resolution No. 41/18-p on the Draft Document on Human Rights in Islam. The 

Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity 

and Solidarity), held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia dari 6-9 Sha'bān,1409H 

(13-16 Maret, 1989). 
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Interdependensi dan Pembangunan, dikeluarkanlah Resolusi tentang Hak 

Asasi Manusia dalam Islam pada Konferensi tersebut dimana sebelumnya 

dilakukan pemeriksaan ulang oleh Komite yang terdiri dari pakar hukum di 

Teheran, Iran pada 26-28 Desember 1989. Keputusan dari Konferensi ini 

mengakui dan menetapkan bahwa Deklarasi Kairo sebagai standar dari Hak 

Asasi Manusia dalam Islam. Deklarasi Kairo dikeluarkan dengan Resolusi 

tambahan No. 49/19-P tentang The Cairo Declaration on Human Rights in 

Islam. setelah itu akhirnya Deklarasi HAM Islam yang kita kenal sebagai 

Deklarasi Kairo menjadi pedoman dan standar bagi negara-negara Muslim 

terkait dengan Hak Asasi Manusia karena selain didasarkan pada ayat-ayat 

Al-Qur’an, Deklarasi ini juga mengandung aturan-aturan Syariat Islam yang 

telah diakui oleh negara-negara Muslim.103  

Secara umum jika merujuk pada Deklarasi Kairo ada empat belas 

macam kesepakatan yang menjadi komitmen dari negara-negara anggota 

OKI terhadap penegakan Hak Asasi Manusia diantaranya adalah: 1. Hak 

untuk hidup; 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3. Hak 

atas kekayaan intelektual; 4. Hak kebebasan berpendapat dan memperoleh 

informasi; 5. Hak memperoleh keadilan; 6. Hak kebebasan beragama; 7. 

Hak atas kemerdekaan diri; 8. Hak kebebasan berdomisili dan memperoleh 

suaka negara lain; 9. Hak atas rasa aman, 10; Hak atas kesejahteraan; 11. 

                                                      
 
 
103 Op.Cit, A Al-Ahsan 1988. 
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Hak kepemilikan; 12. Hak turut serta dalam pemerintahan; 13. Hak 

perempuan; 14. Hak anak.104  

 Landasan dasar HAM dalam Deklarasi Kairo di jabarkan dalam 

Pasal 1, Pasal 24 dan Pasal 25. Sedangkan, 14 kesepakatan negara-negara 

anggota OKI mengenai komitmen penegakan hak asasi manusia 

penjabarannya sebagai berikut: a. Hak untuk hidup dijabarkan dalam Pasal 

2, Pasal 3 dan Pasal 17; b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan 

keturunan dijabarkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6; c. Hak atas kekayaan 

intelektual dijabarkan dalam Pasal 9; d. Hak kebebasan berpendapat dan 

memperoleh informasi dijabarkan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2); e. Hak 

memperoleh keadilan dijabarkan dalam Pasal 8, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 

21; f. Hak kebebasan beragama dijabarkan dalam Pasal 10; g. Hak atas 

kemerdekaan diri dijabarkan dalam Pasal 11; h. Hak kebebasan berdomisili 

dan memperoleh suaka negara lain dijabarkan dalam Pasal 12; i. Hak atas 

rasa aman dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 18; j. Hak atas kesejahteraan 

dijabarkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14; k. Hak kepemilikan dijabarkan 

dalam Pasal 15. l. Hak turut serta dalam pemerintahan dijabarkan dalam 

Pasal 23; m. Hak perempuan dijabarkan dalam Pasal 6; n. Hak anak 

dijabarkan dalam Pasal 7. 

 

                                                      
 
 
104 Mayer, Elizabeth Ann, Islam and Human Rights : Tradition and Politics, (Colorado, 

USA: Westview Press, 1999). 
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Analisis Legal Deklarasi Kairo 

Deklarasi Kairo sebagai sebuah perjanjian internasional tentunya 

memiliki konsekuensi hukum bagi negara-negara anggota OKI. 

Konsekuensi hukum tersebut tentunya dapat dilihat dari derajat kekuatan 

mengikat deklarasi tersebut yang dapat diukur dengan menggunakan teori 

legalisasi dengan tiga indikator penting yaitu obligasi, presisi dan delegasi. 

Analisa dengan menggunakan ketiga aspek tersebut akan menuntun penulis 

untuk menentukan bentuk legal dari Deklarasi Kairo apakah berbentuk soft, 

moderate atau hard legalization. Bentuk legal dari Deklarasi Kairo tersebut 

akan menentukan tingkat derajat kekuatan mengikat dari Deklarasi Kairo 

tersebut secara hukum (legally binding) sebagai hukum internasional105 

yang mengatur kesepakatan negara-negara anggota OKI mengenai  

penegakan hak asasi manusia. 

 

a. Obligasi 

                                                      
 
 
105 Hukum internasional memiliki banyak definisi. Menurut J.G. Starke, Hukum 

Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-

prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat 

untuk mentaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-

hubungan mereka satu sama lain. (2003: 3); Menurut Lawrence Oppenheim, hukum 

internasional adalah hukum antar negara yang berdaulat dan sejajar yang di dasarkan pada 

persetujuan negara-negara tersebut. (Leger 1961: 7); Menurut DR. Boer Mauna, hukum 

internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum 

lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (2005: 1) 
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Obligasi adalah suatu aturan atau sekumpulan komitmen yang 

mengatur tingkah laku dan tindakan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu 

perjanjian internasional. Hal tersebut juga memiliki makna bahwa tingkah 

laku dan tindakan aktor-aktor tersebut ditentukan oleh aturan-aturan umum, 

prosedur-prosedur dan diskursus hukum internasional dan domestik. 

Deklarasi Kairo sendiri merupakan suatu komitmen dari negara-negara 

anggota OKI untuk penegakan Hak Asasi Manusia.106  

Secara umum setelah menganalisa pasal-pasal yang terdapat dalam 

Deklarasi Kairo ini diketahui bahwa tingkat obligasinya rendah hal ini 

disebabkan karena seluruh pasal dalam deklarasi Kairo ini lebih 

mengarahkan pada hak-hak individu secara umum tanpa menunjukkan 

kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut apalagi ditambah dengan 

Pasal 24 yang menjabarkan bahwa semua ketentuan dalam deklarasi 

tersebut tunduk pada syariat Islam ini bisa menjadi alasan bagi negara-

negara anggota OKI untuk mengelak dari tanggung jawab untuk memenuhi 

komitmennya dalam deklarasi kairo tesebut107.  

                                                      
 
 
106 Abbott, Kenneth W et al. 2000, ‘The Concept of Legalization’, dalam Goldstein, Judith 

et al. 2000, Introduction: Legalization And World Politics International 

Organization, vol. 54, no. 3. hal. 410 
107 Contoh pengelakan negara anggota OKI dari tanggung jawab untuk menghormati 

penegakan hak asasi manusia adalah kasus yang terjadi di Sudan dimana seorang aktivis 

perempuan bernama mariam Yahia Ibrahim Ishag di vonis hukuman mati dengan tuduhan 

murtad (Keluar) dari Islam  dan pemerintah Sudan mengelak dari komitmen mereka di 

deklarasi kairo untuk menghormati  kebebasan beragama seseorang dengan alasan bahwa 

itu semua sudah diatur dalam ketentuan syariat islam sebagaimana dijabarkan oleh  Menteri 

Informasi Sudan, Ahmed Bilal Osman yang menyatakan bahwa disemua negara muslim 

tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengubah agamanya (Sindonews, 2016). 
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b. Presisi 

Presisi bermakna aturan-aturan yang terdapat dalam sebuah 

perjanjian internasional secara jelas (unambiguosly) menjadi acuan bagi 

tingkah laku yang dibutuhkan, disahkan/ dilarang. Presisi menandakan 

kejelasan dan kedetailan statement yang tertulis dalam aturan sebuah 

perjanjian internasional. Semakin detail dan jelas kalimat-kalimatnya maka 

semakin tinggi presisi aturan tersebut. Namun, sebaliknya semakin umum 

dan ambigu kalimat-kalimatnya maka semakin rendah presisi dari aturan 

tersebut.108 

Setelah menganalisa setiap pasal yang terdapat dalam Deklarasi 

Kairo ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian ini presisi 

kalimatnya masih sangat umum dan membuka kesempatan bagi penafsiran 

yang berbeda karena hampir semua pasalnya masih membuka peluang 

untuk memunculkan penafsiran-penafsiran baru sehingga bisa dikatakan 

presisinya rendah.   

 

c. Delegasi 

  Delegasi bermakna adanya pihak ketiga yang diberikan kekuasaan 

untuk menginterpretasikan peraturan, mengimplementasikan peraturan, 

menyelesaikan perselisihan dan kemungkinan membuat peraturan baru. Hal 

                                                      
 
 
108 Op.Cit, Abbott, hal. 415 
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terpenting terkait dengan delegasi ini adalah adanya pihak ketiga yang 

diberikan otoritas untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul 

dari perselisihan antara pihak-pihak yang menandatangani suatu perjanjian 

internasional. Jadi suatu aturan dalam perjanjian internasional dikatakan 

memiliki derajat delegasi yang tinggi, moderat atau rendah tergantung dari 

poin-poin aturan tersebut apakah mengatur tentang adanya peran dari pihak 

ketiga.109 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikatakan tingkat delegasi pada 

Deklarasi Kairo berada pada tingkat yang rendah. Karena perjanjian ini 

tidak menjelaskan tentang pembentukan lembaga khusus jika terjadi 

masalah kemanusiaan yang melibatkan pihak-pihak didalam perjanjian ini. 

Penjelasan yang ada dalam perjanjian ini hanya menerangkan bahwa semua 

aspek kemanusiaan tersebut diselesaikan oleh hukum syariat islam yang 

dianut oleh negara-negara anggota OKI. 

 

Deklarasi Kairo Sebagai Instrumen Kepentingan negara-negara 

anggota OKI 

Pembahasan mengenai Deklarasi Kairo jika dilihat dari asumsi 

legalisasi dalam hukum internasional maka tidak hanya dapat dilihat secara 

normatif. Namun, lebih dari pada itu haruslah dianalisis dalam bentuk 

kerangka kepentingan yang lebih luas dari para penyusun Deklarasi Kairo 

                                                      
 
 
109 Op.Cit, Abbott, hal. 419 
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tersebut. Dalam pembahasan mengenai jenis-jenis perjanjian internasional 

oleh Dr. Boer Mauna yang mengurutkan jenis-jenis perjanjian internasional 

berdasarkan kekuatan hukum, dijelaskan bahwa declaration110  berada pada 

urutan keenam jika dilihat dari kekuatan hukumnya yang bermakna 

declaration berada pada tingkatan soft law.   

Suatu bentuk hukum dari perjanjian internasional haruslah dilihat 

dari permasalahan-permasalahan substantif maupun politik yang menyertai 

terbentuknya. Deklarasi Kairo yang masuk dalam kategori soft law, 

tentunya terjadi karena adanya aspek-aspek politik diantara para penyusun 

Deklarasi Kairo tesebut. Hal inilah yang dalam kerangka teori legalisasi 

disebut sebagai “Law is a continuation of Political Intercourse with the 

addition of other means”. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aspek politik 

pada suatu pembentukan perjanjian internasional menegaskan tentang 

hukum yang apapun bentuk dan tingkatannya selalu mencerminkan 

kepentingan dari aktor yang membuatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

terbentuknya suatu perjanjian internasional juga menunjukkan seberapa 

besar kepentingan aktor penyusun perjanjian tersebut terakomodir dalam 

salah satu bentuk produk hukum itu. 

                                                      
 
 
110 Deklarasi merupakan suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum 

dimana para pihak dalam deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-

kebijaksanaan tertentu di masa datang. deklarasi secara umum berisi ketentuan-ketentuan 

yang ringkas dan padat serta mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal 

seperti surat kuasa (full powers), ratifikasi dan lain-lain (Mauna, 2005: 94). 
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Dalam tulisan ini Deklarasi Kairo yang berada pada tingkatan soft 

law dianggap oleh negara-negara anggota OKI merupakan bentuk produk 

hukum yang paling akomodatif terhadap kepentingan mereka. Sebagaimana 

dijelaskan pada teori legalisasi, hukum internasional didefinisikan sebagai 

pertemuan antara aspek-aspek hukum dan politik. Apapun bentuk dari 

hukum internasional apakah dalam skala mengatur hubungan antar negara 

atau kesepakatan dari organisasi internasional pasti selalu mempunyai aspek 

hukum dan politik dengan porsi yang berbeda-beda. Porsi yang berbeda-

beda tersebut tergantung dari proses bargaining para aktor yang 

membuatnya. Pada proses inilah maka hukum internasional dalam bentuk 

perjanjian internasional dapat dilihat bentuk dan efek mengikatnya. Jika 

aspek hukumnya lebih kuat maka perjanjian tersebut akan memiliki efek 

mengikat yang lebih kuat. Sebaliknya, jika aspek politiknya lebih dominan 

maka perjanjian tersebut akan memiliki efek mengikat yang lemah.  

Aspek hukum dalam tulisan ini merujuk kepada, “Actual decision 

making-process, or when ‘politics is eliminated by a discourse on human 

rights or justice”.111 Aspek ini mengatur hal-hal yang bersifat substantif dan 

secara langsung diatur dalam suatu produk hukum. Dalam tulisan ini aspek 

hukum yang dimaksud adalah komitmen negara-negara anggota OKI 

terhadap penegakan Hak Asasi Manusia melalui Deklarasi Kairo. Fokus 

yang paling penting dari aspek hukum ini adalah semaksimal mungkin 

                                                      
 
 
111 Kratochwill, Friedrich V, ‘How Do Norms Matter’, dalam Byers Michael (ed.), The Role 

of Law in International Politics, (London: Oxford University Press, 2000). hal. 35 
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untuk mengakomodasi semua hal yang terkait dengan isu yang diaturnya. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan dan kebaikan yang ingin 

dicapai oleh aktor yang membuat aturan terkait dengan isu tersebut. 

Sedangkan, aspek politik dalam tulisan ini merujuk pada 

kesepakatan negara-negara anggota OKI yang mempengaruhi bentuk dari 

perjanjian yang mereka susun. Adanya aspek-aspek yang berpengaruh 

tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara-negara 

anggota OKI. Oleh karena itu maka patut ditinjau secara lebih mendalam 

kepentingan yang menjadi pendorong negara-negara anggota OKI dalam 

menyusun Deklarasi Kairo tersebut. 

Kepentingan dari negara-negara anggota OKI dalam menyusun 

Deklarasi Kairo ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek historis 

mengenai pertentangan antara Barat dan Timur (Islam). Sebagaimana 

dijabarkan oleh Samuel P. Huntington melalui bukunya yaitu The Clash of 

Civilization bahwa peradaban dunia akan terpecah menjadi dua pasca 

runtuhnya rezim komunis di negara-negara Timur sehingga yang tersisa 

adalah peradaban barat dan Islam. Pertentangan antara dua peradaban ini 

semakin mendapatkan momentumnya ketika terjadi peristiwa Revolusi Iran 

dengan pengukuhan Islam sebagai ideologi politik. Efeknya kemudian 

adalah hubungan Islam dan Barat semakin sensitif dengan berbagai macam 
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pertentangan baik secara ideologis ataupun politis sehingga muncul 

hubungan yang tidak harmonis antara Islam dan Barat.112 

Justifikasi dari pendapat Huntington tersebut menurut penulis dapat 

kita lihat dari konteks historis yang menunjukkan bahwa kolonialisasi Barat 

yang mengenai hampir seluruh wilayah muslim menyebabkan timbulnya 

perasaan untuk menyaingi barat dikalangan umat Islam. Hal tersebut 

dikarenakan perasaan bahwa dulu umat Islam merasa sebagai peradaban 

yang maju lalu kemudian dikolonialisasi oleh peradaban barat menyebabkan 

umat Islam merasa perlu untuk menyaingi barat. 

Upaya untuk menyaingi peradaban Barat ini kemudian dilakukan 

dengan menghidupkan kembali ajaran Al-Qur’an. Hal tersebut dikarenakan 

muncul adagium dikalangan umat Islam sendiri bahwa kemunduran Islam 

disebabkan oleh semakin jauhnya umat Islam dari ajaran Al-Quran sebagai 

rujukan utama dari setiap aspek kehidupan, sehingga muncullah upaya 

pembaruan (tajdid) dikalangan umat Islam dengan berdasar pada Al-

Qur’an. 

 Persaingan antara dua peradaban ini juga berdampak pada isu 

tentang Hak Asasi Manusia. Memasuki abad ke -20 banyak karya dari para 

intelektual muslim yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang mana 

karya para cendekiawan muslim waktu itu banyak yang menyebutkan 

                                                      
 
 
112 Samuel P Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (New 

York: Simon and Schuster, 1996). 
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bahwa Islam memiliki konsep sendiri mengenai Hak Asasi Manusia 

sehingga tidak perlu menggunakan konsep barat. 

 Dampaknya kemudian adalah setelah Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR) di deklarasikan oleh PBB pada tahun 1948, 

muncullah pertanyaan serius dikalangan negara muslim apakah mereka ikut 

berkomitmen atau tidak terhadap deklarasi tersebut walaupun sebagai 

anggota PBB maka mereka otomatis harus mengakui dan menjalankan 

deklarasi tersebut namun secara tersirat muncul “penolakan” dikalangan 

negara-negara muslim sebagai contoh sikap Arab Saudi yang menolak 

untuk menandatangani Dokumen HAM tersebut dengan alasan bahwa 

hukum Islam (syari’ah) telah lebih dulu ada sebagai pedoman hak asasi 

manusia sehingga UDHR tidaklah dibutuhkan.113 

 Sikap Arab Saudi tersebut dikuatkan dengan Konferensi OKI yang 

dilaksanakan di Riyadh pada tahun 1972 yang menunjukkan keberatan 

negara-negara muslim terhadap Deklarasi HAM Universal (UDHR) 1948. 

Diantara keberatan negara-negara muslim antara lain adalah: Pertama, 

dalam Islam, perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-

muslim sebagaimana ditetapkan dalam Al- Qur’an dan hal ini tidak sejalan 

dengan UDHR pasal 16. Kedua, larangan berpindah agama dari Islam ke 

                                                      
 
 
113 Muhammad Hafiz 2013, ‘Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-negara 

Muslim’, al-ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. 23, no. 2, hal. 206-207.        
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negara lain ditetapkan dalam Al-Qur’an dan ini bertentangan dengan UDHR 

pasal 18. 

 Pertentangan antara peradaban Barat dan Islam akhirnya mencapai 

puncaknya dengan disahkannya Deklarasi Kairo oleh negara-negara 

anggota OKI sebagai bentuk ‘perspektif’ tandingan terhadap UDHR 1948. 

Efeknya menurut penulis derajat legalisasi Deklarasi HAM Kairo menjadi 

soft law karena hanya dimaksudkan untuk menandingi keberadaan UDHR 

1948. 

 

Alasan Politis negara-negara anggota OKI lebih memilih bentuk Soft 

Law dalam Deklarasi Kairo 

 

 Dalam teori legalisasi Declaration berada pada tingkatan hukum 

Soft law. Oleh karena itulah dalam tulisan ini yang paling penting dari 

kategorisasi tersebut adalah adanya alasan-alasan mengapa negara-negara 

atau organisasi internasional lebih memilih suatu bentuk hukum tertentu 

dibanding bentuk hukum lainnya. Dalam tulisan ini akan dikemukakan 

mengapa negara-negara anggota OKI lebih memilih bentuk hukum yang 

soft dibandingkan hard law. Penjelasannya menggunakan alasan yang 

berada pada tataran dan soft law dikarenakan Deklarasi Kairo berada pada 

tataran soft law. Secara umum penulis melihat ada satu hal yang mendasari 
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negara-negara anggota OKI menggunakan bentuk hukum yang soft yaitu 

sebagai tool of compromise.114  

 

Tool of Compromise merupakan jawaban dari mengapa negara-

negara anggota OKI lebih memilih bentuk hukum Soft Law dalam Deklarasi 

Kairo karena negara-negara anggota OKI sepakat bahwa masalah HAM 

dalam Islam adalah urusan masing-masing negara sehingga tidak perlu 

terlalu rinci dalam membuat kesepakatannya apalagi jika dilihat dari aspek 

historis Deklarasi HAM Kairo dibuat untuk menandingi Deklarasi HAM 

PBB sehingga concern dari negara-negara anggota OKI tidak telalu rinci 

pada aspek konten dari Deklarasi tersebut. Negosiasi dalam tingkatan ini 

lebih mudah karena hanya menegosiasikan tujuan-tujuan umum dari 

perundingan yang intinya adalah mempertemukan kepentingan negara-

negara anggota OKI. 

 

Penutup  

Sebagaimana dijelaskan oleh Abbott bahwa teori legalisasi itu 

penting, karena dapat memberikan jawaban yang mendasar bagi persoalan-

persoalan yang timbul dalam kerjasama internasional. Berangkat dari 

pernyataan Abbott tersebut penulis akhirnya dapat menyimpulkan bahwa 

Deklarasi Kairo sebagai salah satu bentuk dari kerjasama internasional jika 

                                                      
 
 
114 Loc.Cit, Abbott, hal. 426 
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dilihat dari teori legalisasi maka akan lebih memudahkan kita untuk 

memahami motif serta kepentingan yang diperjuangkan oleh anggota OKI. 

 Tulisan ini membuktikan bahwa Deklarasi Kairo berada pada 

tingkatan soft law setelah melalui proses analisis menggunakan teori 

legalisasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa negara-negara 

anggota OKI menyusun Deklarasi Kairo dalam tingkatan soft law lebih 

disebabkan oleh kepentingan negara-negara anggota OKI yang 

membutuhkan sebuah deklarasi untuk “menandingi” Deklarasi HAM PBB 

sehingga kontennyapun tidak High Law. 

 

Apabila Deklarasi Kairo dilihat dari teori legalisasi alasan politis 

penyusunannya berada pada tingkatan Soft Law adalah Tool of Compromise 

karena negara-negara anggota OKI sepakat bahwa masalah HAM dalam 

Islam adalah urusan masing-masing negara sehingga tidak perlu terlalu rinci 

dalam membuat kesepakatannya.    
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