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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudan Selatan (South Sudan) adalah salah satu negara yang berada di 

benua Afrika, yang berbatasan langsung dengan Sudan, Afrika Tengah, 

Republik Demokratik Kongo, Etiopia, Uganda dan Kenya. Negara ini 

memiliki luas 619.000 km
2
 dengan populasi diperkirakan pada tahun 2016 

sekitar 12 juta jiwa. Ibu kota dari Sudan Selatan adalah Juba. Negara yang 

resmi merdeka pada tanggal 9 juli 2011 ini memiliki iklim yang cenderung 

sama dengan kebanyakan negara-negara benua Afrika yaitu kering. Namun, 

Sudan Selatan merupakan salah satu negara dengan sumber minyak terbesar 

di Afrika. Terdiri dari banyak suku dan wilayah didalamnya. Kristen 

merupakan agama mayoritas yang hampir 85% menghuni Sudan Selatan dan 

15% merupakan agama-agama lain. Resmi berdiri sebagai sebuah negara 

tidak lepas dari konflik-konflik yang terjadi didalamnya. (LeRiche, 2012) 

Adanya konflik dan perang turut membuat dunia internasional 

menyorot Sudan pada saat itu. Salah satunya adalah ICRC (International 

Committee of The Red Cross), organisasi yang bertugas menangani korban 

dan permasalahan selama konflik maupun perang terjadi. ICRC (International 

Committee of The Red Cross) adalah organisasi internasional non pemerintah 

yang bekerja secara independen dan netral dalam menangani konflik maupun 

perang dengan cara memberikan bantuan maupun mengobati serta melindungi 

korban konflik di seluruh dunia. Selain itu, ICRC juga merupakan organisasi 

internasional yang mempromosikan dan menjadi pionir penegakan hukum 

humaniter internasional yang merupakan hukum perang dalam mengatur 

perlindungan terhadap korban yang terluka, terlantar, tahanan perang baik itu 

kombatan maupun masyarakat sipil serta perlindungan terhadap seluruh 

masyarakat yang terdampak konflik serta implementasinya. (ICRC, n.d.) 
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ICRC didirikan pada tahun 1863 oleh Henry Dunant yang merupakan 

seorang pengusaha sekaligus aktivis sosial di Jenewa, Swiss. Terbentuknya 

ICRC yang diinisiasi oleh Henry Dunant, dengan mengeluarkan buku 

karyanya yang berjudul A Souvenir of Solferino. Buku tersebut terinspirasi 

dari keadaan perang yang terjadi pada saat itu yaitu Solferino war atau perang 

yang terjadi di Solferino, Italia. Perang tersebut mengakibatkan banyak 

korban luka yang terlantar bahkan korban jiwa yang dibiarkan. Tentara-

tentara yang terluka namun dibiarkan, sehingga menyebabkan semakin 

banyaknya korban jiwa akibat perang maupun konflik. Oleh karena itu, Henry 

Dunant membentuk komite yang terdiri dari 5 orang. Terbentuklah ICRC 

yang netral dan independen pada saat itu. (ICRC, 2016) 

ICRC yang sudah ada sejak abad ke-9, yaitu sekitar tahun 1859 dan 

1869 yang didirikan di Calvinistic, Jenewa, Swiss. Seiring dengan 

berkembangnya jaman, ICRC berkembang menjadi organisasi non pemerintah 

yang bergerak sebagai palang merah terbesar yang ada di dunia. Dalam 

menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional yang bergerak di 

bidang kemanusiaan, ICRC menjadi aktor penting dalam situasi konflik 

maupun perang. Perubahan dan perkembangan ICRC dalam menjalankan 

tugasnya serta visi dan misinya dilapangan yang awalnya hanya terlibat dalam 

konflik atau perang yang melibatkan banyak negara kemudian berubah 

menjadi terlibat dalam konflik internal bahkan terlibat dalam permasalahan 

utama yang ada dimedan peperangan. (Forsythe, 2005) 

Pada perang dunia tahun 1914-1918, ICRC telah membuka badan 

tawanan perang di Jenewa untuk memulihkan hubungan tawanan dengan 

keluarganya. Eksistensi ICRC semakin terlihat dengan melakukan kunjungan 

tahanan perang ke Hungaria. Semakin banyak relawan yang turun langsung ke 

daerah perang untuk menangani korban terluka. Pada saat perang dunia 

pertama fokus utamanya adalah mengobati prajurit yang terluka, menolong 

korban sipil dan tahanan perang. Selain itu, penggunaan gas-gas beracun sejak 
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perang dunia I menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa. 

Keterlibatan ICRC dengan menegakkan hukum-hukum perang seperti 

penggunaan gas-gas beracun selama perang dilarang untuk mengurangi 

jumlah korban. Kemudian ICRC datang dengan prinsip-prinsip kemanusiaan 

dan otoritasnya sebagai organisasi internasional yang bergerak dibidang 

kemanusiaan. ICRC juga mendistribusikan bantuan pangan, obat-obatan dan 

mengirim langsung perwakilan-perwakilannya untuk menjadi volunteer 

dilapangan selama perang berlangsung. Partisipasi ICRC dalam perang dunia 

I menghasilkan Nobel Peace Prize atau nobel perdamaian, sebagai bentuk 

apreasi dunia kepada mereka dalam menjalankan tugas dilapangan maupun 

menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti yang tercantum dalam 

konvensi Jenewa yang mengkritik dan menentang kejahatan kemanusiaan. 

(Flanagan, 2007) 

Setelah pada tahun 1949, intervensi kemanusiaan ICRC semakin 

menonjol hingga mencapai wilayah Asia, Timur Tengah dan Afrika. 

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan ICRC meliputi di Kolombia, 

Myanmar dan Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara yang menjadi 

fokus ICRC tersebut mengalami konflik internal yang menelan banyak korban 

jiwa. Hal pertama yang dilakukan ICRC terhadap ketiga negara tersebut 

adalah mengirimkan perwakilan-perwakilannya, membangun camp untuk para 

korban dan mendirikan tempat perlindungan sementara bagi para korban sipil. 

Selain itu, mengunjungi tahanan perang, melindungi dan menjaga para 

civilians dari senjata, menemukan dan mengumpulkan kembali keluarga yang 

terpisah dan melindungi anak-anak agar tidak direkrut oleh kelompok 

bersenjata yang ada disana. Sementara itu, operasi yang dilakukan ICRC di 

Myanmar jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan Kolombia dan RDK. 

Dikarenakan kondisi Myanmar yang rumit dengan konflik bersenjata yang 

melibatkan pemerintahan dan masyarakat sipil yang ada disana. Selain itu, 

konflik berkepanjangan yang masih terjadi hingga saat ini telah menelan 
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banyak korban jiwa. Di Myanmar, setelah mengirimkan perwakilannya, ICRC 

melakukan rehabilitasi terhadap korban-korban yang mengalami trauma dan 

kondisi-kondisi physical dari luar. Kemudian mengunjungi tahanan perang 

dan protecting civilians dari konflik. Tahun 2007, ICRC mengambil langkah 

dengan mengutuk keras terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional 

yang ada di Myanmar oleh pemerintah Myanmar terhadap tahanan perang 

serta penduduk sipil. Pemerintah Myanmar yang otoriter tidak segan melukai 

bahkan membunuh warga sipil yang ada disana. Hal tersebut telah jelas 

melanggar prinsip-prinsip hukum perang yang sudah ada. (Bradley, 2016) 

Intervensi ICRC semakin meluas hingga mencapai benua Afrika. 

Salah satunya adalah Sudan Selatan. Negara yang baru merdeka pada tanggal 

9 juli 2011 setelah mendapatkan self-referendum berisi tentang persatuan atau 

pemisahan diri yang disepakati oleh kedua belah pihak di Khartoum, Sudan. 

Keterlibatan ICRC sudah dimulai sejak perang saudara yang terjadi antara 

Sudan (Utara) dan Sudan Selatan sebelum Sudan Selatan merdeka. Konflik 

Sudan telah terjadi sejak tahun 1986, menyusul dengan kondisi konflik Sudan 

semakin parah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Konflik yang mendera 

Sudan Selatan hingga saat ini sudah dimulai bahkan sebelum kemerdekannya. 

Sebelum merdeka dan menjadi negara sendiri, wilayah Sudan Selatan 

dinamakan Southern Sudan yang terbagi dengan juga dengan wilayah yang 

saat ini menjadi Sudan dinamakan Northern Sudan. Kedua wilayah tersebut 

telah berkonflik sejak lama dan menelan banyak korban jiwa. Konflik tersebut 

terjadi antara pemerintah Khartoum dengan kelompok pemberontak yaitu the 

Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A). Konflik ini salah satu 

penyebabnya adalah adanya perbedaan perlakuan dari pemerintah terhadap 

masyarakat Southern dari Northern. Faktor keagamaan merupakan salah 

satunya, Southerness mayoritasnya adalah Kristen sementara Northerness 

mayoritasnya adalah Islam. Oleh karena itu, terjadilah gesekan antar 

kelompok tersebut. Selain menyebabkan banyaknya korban jiwa, konflik 
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tersebut juga menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari 

suaka kenegara-negara terdekat. Hingga sebelum kemerdekaannya, pada 

tahun 2005, disepakatilah perjanjian perdamaian bagi kedua kelompok yaitu 

Comprehensive Peace Agreement (CPA) oleh Khartoum Government dengan 

SPLM/A. (Thomas, 2015) 

Seperti dalam kutipannya Government of The Republic of South Sudan 

“By 2040, we aspire to build an exemplary nation: a nation that is educated 

and informed; prosperous, productive and innovative; compassionate and 

tolerant; free and peaceful; democratic and accountable; safe, secure and 

healthy; and united and proud.” Namun, pada saat setelah kemerdekaannya, 

kondisi Sudan Selatan jauh dari kata stabil. Justru yang menjadi tantangan 

utama pemerintahan adalah masih adanya kelompok pemberontak, kondisi 

kemanusiaan yang masih mengerikan yang kekurangan makanan dan akses 

medis, terjadinya inflasi dengan pertumbuhan ekonomi 0% sehingga 

dikatakan sebagai negara paling miskin didunia, hingga masih kuatnya 

pengaruh dari SPLM/A di Sudan Selatan yang membuat pemerintah kesulitan 

dalam menjalankan negara. (Arnold, 2012) 

Konflik internal yang terjadi di Sudan Selatan kembali pecah pada 

tahun 2013 dan terus berlangsung hingga saat ini yaitu pada tahun 2018. 

Konflik yang berawal dari konflik antar etnis ini berubah menjadi konflik 

antara pemberontak dengan pemerintah. Konflik ini pecah dikarenakan 

perebutan kekuasaan antara 2 pemimpin Sudan Selatan, yaitu Presiden Salva 

Kiir dengan wakil presidennya yaitu Riek Machar. Konflik ini telah menelan 

10.000 jiwa masyarakat Sudan Selatan. Ada 2 etnis utama yang menjadi 

mayoritas di Sudan Selatan, yaitu Dinka dan Nuer. Presiden Salva Kiir berasal 

dari Dinka yang merupakan etnis dengan populasi terbesar yaitu sekitar 36% 

dari rakyat Sudan Selatan. Sementara Riek Machar berasal dari Nuer, yang 

merupakan populasi etnis terbesar kedua setelah Dinka yaitu dengan 

persentase sekitar 16% dari rakyat Sudan Selatan. Kiir di dukung oleh tentara 
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pemerintah yang berkonflik melawan pemberontak pendukung Machar yang 

terjadi di Jonglei. (Gutschke, 2014) 

Solusi dan upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian bagi 

kedua belah pihak, salah satunya adalah gencatan senjata. Gencatan senjata ini 

sempat bertahan hingga 4 bulan, namun setelah itu konflik antar kedua kubu 

kembali pecah bersamaan dengan kelompok pemberontak yang telah 

merencanakan penyerangan kekubu pemerintah. Ada 3 faktor utama yang 

menyebabkan konflik internal ini terjadi, diantaranya adalah adanya 

kegagalan sistem politik, antara presiden dan wakil presiden mengalami 

perubahan dalam memimpin Sudan Selatan, kedua etnis yang sudah sejak 

lama saling bersinggungan serta pengelolaan minyak yang ada dinegara 

tersebut banyak merugikan pemerintahan dan negara. Konflik ini juga 

berdampak bagi masyarakat yang ada di Sudan Selatan. (Gutschke, 2014) 

Kegagalan dari solusi konflik ini membawa kesengsaraan bagi Sudan 

Selatan. Terjadinya krisis kemanusiaan merupakan salah satunya, yaitu 

dengan menelan 10.000 korban jiwa dan jutaan masyarakat terlantar. Rakyat 

Sudan Selatan yang setiap harinya menghadapi konflik dengan kekejaman, 

harus berpindah-pindah tempat untuk menemukan tempat yang aman, 

menyebabkan pengungsi menyebar kenegara-negara terdekat dari Sudan 

Selatan serta kekurangan suplai makanan. Selain itu, pemerintah juga 

memblokade bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional maupun 

negara-negara lain. Selain berdampak pada bidang kemanusiaan, hal ini juga 

berdampak pada perkembangan ekonomi yang stagnan bahkan cenderung 

tidak berkembang sama sekali. Hal ini dikarenakan sumber utama dari negara 

ini berasal dari minyak, yang mana minyak tersebut dijalankan untuk 

kepentingan pemerintah dan hanya menghasilkan surplus bagi negara. 

(Gutschke, 2014) 
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Krisis kemanusiaan yang ada di Sudan Selatan membuat organisasi 

internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan turut campur. ICRC telah 

membentuk perwakilannya di ibu kota Sudan Selatan yaitu Juba pada awal 

kemerdekaan Sudan Selatan. Kondisi awal kemerdekaan Sudan Selatan yang 

rentan semenjak kemerdekaan membuat ICRC memutuskan untuk 

membangun delegasinya di ibu kota Sudan Selatan setelah kemerdekaan. 

Karena kondisi Sudan Selatan yang baru merdeka, ICRC pada saat itu fokus 

dalam konsolidasi terhadap penegakan hukum humaniter internasional. Sudan 

Selatan telah menandatangi konvensi jenewa 1949 pada juli 2012, yang mana 

konvensi jenewa 1949 berisi poin-poin utama dalam hukum humaniter 

internasional. (ICRC, 2013) 

Merebaknya berbagai permasalahan yang ada di Sudan Selatan 

sebelum bahkan sesudah kemerdekaan membuat ICRC mengintensifkan 

perannya disana. Konflik tak terhindarkan tersebut kembali menelan korban 

jiwa dan mengakibatkan banyak kerusakan di kota-kota utama yang ada di 

Sudan Selatan. Melakukan pertolongan pertama pada korban dilapangan 

merupakan hal pertama yang dilakukan ICRC saat terjadinya konflik. Selain 

itu, dilakukan pendistribusian makanan untuk para korban, kebutuhan-

kebutuhan primer lainnya. Dengan berbagai permasalahan dan pelanggaran 

hukum humaniter internasional diatas, ICRC sebagai organisasi internasional 

bersifat netral dan mandiri yang merupakan organisasi kemanusiaan 

memberikan kontribusinya terhadap konflik bersenjata yang sudah terjadi 

bahkan sebelum kemerdekaan diraih oleh Sudan Selatan. Oleh karena itu, 

hingga saat ini Sudan Selatan merupakan salah satu negara yang menjadi 

fokus utama ICRC. (ICRC, 2016) 

B. Rumusan Masalah 

“Bagaimana upaya ICRC dalam penegakan hukum humaniter internasional di 

Sudan Selatan tahun 2013-2017?” 

C. Kerangka Teori 
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1. Konsep Human Security 

Human security atau keamanan manusia merupakan konsep 

dalam hubungan internasional yang muncul sejak tahun 1990. Human 

security adalah kebebasan yang dimiliki oleh seorang individu dalam 

mendapatkan hak makanan, menjalankan dan bergabung dengan 

komunitas, mendapatkan fasilitas kesehatan, dalam hal ekonomi 

maupun politik, memperoleh keamanan, serta jauh dari rasa takut akan 

hal apapun. Keamanan manusia yang berarti juga kebebasan bagi 

setiap individu dalam berbagai hal meskipun mereka dalam kondisi 

stateless secara identitas mereka tetap mendapatkan hak keamanan 

yang jauh dari ketakutan, ancaman dan deprivasi. Seperti yang 

disebutkan dalam United Nations Human Development Reports pada 

tahun 1994, konsep keamanan manusia ini diinisiasi serta 

diimplementasikan oleh negara dan organisasi internasional (IGO 

ataupun INGO) yang juga menyetujui bentuk pelanggaran hukum baik 

disengaja maupun tidak akan mendapatkan sanksi. (Sandra Jean 

Maclean, 2006) 

Menurut Barry Buzan, ada beberapa tipe analisis dalam studi 

keamanan, yaitu: 

1. Objek utama : merupakan sesuatu yang menjadi sasaran utama 

atau objek yang terancam yaitu masyarakat sipil. Masyarakat sipil 

ini merupakan warga negara ataupun individu yang memiliki hak 

dan legitimasi untuk dilindungi dari kejahatan dalam bentuk 

apapun. 

2. Aktor pelindung : merupakan aktor yang bertugas sebagai 

pelindung dan penjaga ataupun seseorang yang menyatakan 

apakah seorang itu terancam keamanannya atau tidak. Aktor ini 

biasanya telah mampu mengontrol ancaman keamanan bagi 

negaranya. 
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3. Aktor multifungsi : merupakan aktor non utama namun aktor yang 

juga memiliki pengaruh dalam sistem keamanan. (Hidayat, 2017) 

Tujuan dalam menjamin keamanan manusia seperti yang ada 

dalam United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs untuk mencapai the Millenium Development Goals (MDGs) 

beberapa tahun yang akan datang meliputi : 

1. Melindungi manusia dari konflik maupun peperangan. 

2. Memberdayakan masyarakat terutama dari rasa trauma akibat 

konflik maupun kekerasan. 

3. Membangun masyarakat dari ketidakamanan ekonomi, seperti 

inflasi, kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan sosial 

ekonomi. 

4. Penjaminan kesehatan terhadap keamanan manusia, 

menjauhkan dari penyakit dan berbagai macam penyebab 

kemiskinan. 

5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan 

sarana dan prasarana serta fasilitas umum untuk kepentingan 

masyarakat. 

6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

kehidupan agar tercapainya masyarakat yang aman. (Hidayat, 

2017) 

Konsep human security ini saling berhubungan dengan negara 

maupun organisasi internasional yang umumnya bertanggungjawab 

kepada objek referen seperti masyarakat sipil. Ancaman-ancaman 

keamanan yang hadir dimasyarakat dititikbebankan kepada negara 

yang pada hakikatnya merupakan aktor utama sekaligus 

penanggungjawab. Ancaman keamanan terhadap manusia berupa 

ancaman militer maupun non militer. Oleh karena itu, tidak semua 

yang bersangkutan dengan militer mampu menyelesaikan sebuah 

ancaman. Konsep ini erat kaitannya dengan power dan order. Power 
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disini merupakan pengaruh maupun kemampuan dari berbagai sudut 

pandang. Begitupula dengan order, merupakan hak atau keinginan dari 

sudut pandang tersebut.  Human security yang juga dikontrol dan 

dijalankan oleh manusia, namun juga disebabkan oleh manusia itu 

sendiri. Oleh karena itu, konsep ini erat hubungannya dengan ICRC 

yang bergerak dibidang kemanusiaan. Salah satu tugas utama ICRC 

adalah memastikan setiap individu mendapatkan human security 

layaknya yang lainnya.  

2. Non Governmental Organization (NGO) 

Non Governmental Organization adalah sebuah lembaga atau 

organisasi yang bertindak secara independen, tanpa campur tangan 

pemerintah, yang bergerak dibidang kemanusiaan, promosi terhadap 

perubahan sosial, ekonomi dan politik, serta kebanyakan kegiatan 

yang dijalankannya berdasarkan pada penekanan dari pengembangan 

elemen masyarakat. NGO hingga saat ini telah tersebar keseluruh 

dunia dengan setiap negara yang memiliki NGO didalamnya. NGO 

juga merupakan organisasi yang bergerak sebagai organisasi yang 

bersifat volunteer dan charity sehingga kebanyakan tidak mendapatkan 

profit untuk kepentingan mereka sendiri. Organisasi ini dijalankan 

dengan cara pengembangan sendiri, dan diiarahkan untuk 

meningkatkan taraf kualitas dari masyarakat luas. (Kanji, 2009) 

Ada 2 jenis dari NGO yaitu NGO secara operasional dan NGO 

secara advokasi. NGO secara operational yaitu organisasi yang 

mengatur sumber-sumbernya yang didapat dalam bentuk donasi dari 

orang lain ataupun lembaga lain dan bersifat volunteer dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan mereka di masyarakat. NGO ini harus 

memiliki birokrasi yang jelas dengan anggota-anggota yang mampu 

terjun langsung kelapangan. Hal ini dikarenakan dalam mendapatkan 

dana secara donasi dalam bentuk hibah, dari pemerintah maupun 

yayasan-yayasan yang ada harus dilakukan secara maksimal dan 
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membutuhkan usaha lebih seperti perencanaan yang matang dan 

keterampilan dalam berbagai bidang didalamnya. Kemudian NGO 

secara advokasi tidak jauh berbeda dengan NGO secara operasional 

bergerak dalam skala kecil dan tidak terlalu membutuhkan dana 

operasional besar seperti NGO operasional. NGO ini juga berbeda 

dalam hal aktivitasnya, menjalankan projeknya dan dalam hal 

demonstrasinya. (Mostashari, 2005) 

NGO merupakan organisasi yang tidak melibatkan negara 

sebagai anggotanya melainkan individu-individu yang ada diseluruh 

dunia. Non Governmental Organization memiliki beberapa peran yaitu 

: 

1. Monitoring  

Monitoring adalah proses memantau atau mengikuti sebuah 

kegiatan dengan tujuan untuk memastikan sebuah rencana 

pelaksanaan sudah terlaksana. Fungsi ini juga sekaligus digunakan 

sebagai cara dalam mengidentifikasi, pengumpulan informasi dan 

penelitian untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan kebijakan kedepannya.  

2. Enforcement dan  Implementation 

Pelaksanaan atau terjun langsung kelapangan merupakan salah satu 

peran utama NGO dalam melaksanakan tugasnya. Proses 

implementasi dari sebuah kebijakan yang telah dibuat biasanya 

akan dilaksanakan oleh beberapa perwakilan NGO tersebut 

dilapangan untuk mencapai tujuan mereka. Peran implementasi 

sangat penting bagi setiap NGO maupun INGO yang ada diseluruh 

dunia, terutama NGO yang bergerak dibidang kemanusiaan. 

3. Service Provision dan Capacity Building 

Peran NGO sebagai penyedia layanan dan pengembangan terkait 

namun berbeda dalam pelaksaannya. Dalam hal penyedia layanan, 

NGO cenderung memberikan fasilitas berbentuk instrument 
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maupun kegiatan yang bersifat memberikan donasi dan pelayanan 

kepada masyarakat. Sementara dalam hal pengembangan maupun 

peningkatan kemampuan masyarakat dilakukan dengan cara 

memberikan dukungan secara verbal seperti melakukan sosialisasi 

untuk mencapai tujuannya di masyarakat. (Christensen, 2006) 

NGO yang merupakan aktor dalam hubungan internasional 

sejak perang dunia pertama. Aktor non negara ini telah banyak 

membawa perubahan bagi dunia internasional. Meskipun organisasi 

ini tidak berada dibawah kontrol pemerintah ataupun negara, tetapi 

mereka tetap memiliki relasi dengan pemerintah yang kebanyakan 

menjadi pihak legitimasi dan salah satu pemberi donasi bagi NGO. 

NGO juga merupakan bagian dari organisasi internasional namun 

lebih spesifik lagi cakupannya. Eksistensi dari NGO maupun INGO 

pada masa sekarang ini telah mencakup seluruh elemen masyarakat. 

NGO yang kebanyakan bergerak dibidang kemanusiaan membuktikan 

bahwa kedekatan mereka dengan masyarakat. Anggota-anggota dari 

organisasi inipun berasal dari kalangan masyarakat dan dikembangkan 

oleh individu itu sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu dalam 

memenuhi konsep dari tulisan ini, maka digunakanlah konsep Non 

Governmental Organization untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

oleh ICRC dalam penegakan hukum humaniter internasional.  

Dalam kaitannya dengan konsep Human Security, 

International Non-Governmental Organization menjadi aktor 

pelindung maupun aktor multifungsi. Seperti yang ada dikonsep 

human security, aktor pelindung seperti negara maupun organisasi 

internasional salah satunya adalah INGO yang berperan sebagai roda 

penggerak dan mengontrol proses penegakan human security bagi 

aktor referen seperti masyarakat. Sebagai roda penggerak, NGO yang 

merupakan organisasi non-pemerintah yang juga aktor utama dalam 

menegakkan human security diseluruh elemen masyakarat. Dalam 
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mengontrol dan melindungi masyarakat dari ancaman yang datang dari 

pihak eksternal maupun internal, NGO melaksanakan salah satu 

tugasnya untuk mencapai kesetaraan dan menjauhkan masyarakat dari 

rasa tidak aman dalam menjalani kehidupan. Begitu pula dengan 

perannya sebagai aktor multifungsi, dalam konflik selain sebagai roda 

penggerak dan pelindung dari ancaman terhadap masyarakat, NGO 

juga merupakan salah satu aktor yang memiliki frekuensi besar untuk 

menjadi korban meskipun mereka memiliki lisensi terlindungi dari 

senjata dan apapun bentuk kejahatan perang.  

Selain itu, NGO juga memiliki beberapa tahapan dilapangan 

yang merupakan proses dan saling berkaitan dengan konsep human 

security dalam pelaksanaannya. Dalam mempelajari dan melakukan 

pendekatan ke masyarakat, NGO melakukan monitoring sebagai 

langkah awal terjun ke lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui apakah masyarakat sudah terpenuhi hak-haknya atau 

mendapatkan ancaman. Hal ini dilaksanakan ICRC dengan cara 

mendirikan perwakilannya disana pada saat awal kemerdekaan Sudan 

Selatan di kota Juba, yaitu ibu kota Sudan Selatan. Mendirikan 

perwakilannya disana sebagai wujud atau langkah pertama yang 

diambil ICRC dalam menjalankan tugasnya. Kemudian NGO 

melakukan  enforcement dan implementation terhadap visi dan misi 

yang telah mereka bawa ke masyarakat untuk tercapainya tujuan. 

Dalam tahap ini, ICRC menjalankan tugasnya dengan perwakilan-

perwakilan yang ada dilapangan untuk melakukan sosialisasi sebagai 

bentuk pengenalan dari ICRC itu sendiri maupun visi dan misi yang 

mereka bawa ke Sudan Selatan. Yang terakhir adalah dalam service 

provision dan capacity building dilaksanakan agar bagaimana human 

security yang ada dimasyarakat terus berkembang. Agar masyarakat 

mampu mendapatkan hak-hak keamanan mereka tanpa adanya rasa 

takut akan apapun baik dalam kondisi konflik maupun tidak. Dalam 
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tahap ini, ICRC telah memberikan bantuan atau turun langsung ke 

lapangan untuk melakukan pengobatan, membangun tempat-tempat 

darurat bagi korban konflik, kemudian mengirimkan bantuan dalam 

bentuk makanan, obat-obatan serta kebutuhan-kebutuhan primer bagi 

masyarakat terdampak konflik. Selain itu, mengunjungi tawanan 

perang serta mengobati prajurit maupun anggota militer yang terluka 

di Sudan Selatan.  

Dengan adanya keterkaitan kedua konsep ini satu sama 

lainnya, ICRC menjalankan tugasnya melalui beberapa proses 

sehingga akan mampu mencapai tujuan-tujuannya. Turunnya ICRC 

langsung ke lapangan juga dimaksudkan agar tersampaikannya secara 

langsung peranannya sebagai INGO di seluruh lapisan masyarakat. 

D. Hipotesa 

Upaya yang dilakukan oleh ICRC sebagai INGO dalam menegakkan 

hukum humaniter internasional di Sudan Selatan yaitu:  

1. Melakukan pendekatan, identifikasi dan pengumpulan data 

lapangan. 

2. Melakukan pelaksanaan dan implementasi dari hukum humaniter 

internasional di lapangan.  

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara dalam mengumpulkan dan mendapatkan 

data. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif 

dengan teknik mengumpulkan data secara sekunder dan dari kajian pustaka 

yang tersedia. Selain itu pengumpulan data juga dari buku seperti buku A 

Decade of Human Security dan The South Sudan: Slow Liberation, internet 

seperti website resmi yang dimiliki oleh ICRC, berita-berita online seperti 

dari CNN dan BBC serta jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang 

berhubungan dengan bahan ini. 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari proposal skripsi ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara detail konflik bersenjata 

yang ada di Sudan Selatan, kemudian seberapa lama konflik tersebut 

berlangsung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan ICRC dalam konflik yang 

ada di Sudan Selatan dan menjalankan tugasnya dilapangan saat 

perang maupun konflik, dari segi pengobatan, pemberian pertolongan 

pertama, pendirian rumah sakit sementara, mengembalikan tawanan 

perang, dll.  

3. Untuk mengetahui pelanggaran hukum humaniter internasional yang 

terjadi di Sudan Selatan dan keterlibatan ICRC dalam penanganannya.  

4. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya apa saja yang dilakukan 

ICRC dalam menjalankan, menegakkan dan mempromosikan hukum 

humaniter internasional dalam konflik bersenjata yang ada di Sudan 

Selatan. 

5. Untuk mengetahui bentuk implementasi dari hukum humaniter 

internasional di Sudan Selatan ditengah konflik yang melanda oleh 

ICRC sebagai lembaga independen dan netral yang menjalankan 

tugasnya berbasis hukum kemanusiaan serta ICRC yang disebut 

sebagai lembaga kemanusiaan.  

G. Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian adalah sejauh mana penelitian proposal skripsi 

ini ditulis dan dibatasi sesuai dengan judulnya. Sesuai dengan judulnya, agar 

dibatasi dalam upaya ICRC dalam penegakan hukum humaniter internasional 

di Sudan Selatan tahun 2013-2017. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematikan penulisan proposal skripsi ini meliputi: 

Bab 1  : berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, 

jangkauan penelitian dan sistematika penulisan dengan gambaran 

dan data yang diuraikan secara umum. 
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Bab 2  : berisi tentang uraian tentang profil ICRC secara lengkap beserta 

sejarahnya, visi misi, mandate dan status hukum, prinsip dasar 

ICRC dan landasannya yaitu konvensi Jenewa, struktur dan 

manajemen serta kebijakan dari ICRC. Awal mula keterlibatan  

ICRC dan bagaimana ICRC menjalankan tugasnya di medan 

peperangan maupun konflik yang ada sejak dulu hingga saat ini 

yang kemudian mengerucut menjadi konflik yang ada di Sudan 

Selatan serta bagaimana ICRC dan hukum humaniter internasional. 

Bab 3  : berisi tentang sejarah konflik yang ada di Sudan Selatan, ulasan 

dan penjelasan tentang konflik yang ada di Sudan Selatan. 

Kemudian pengenalan hukum humaniter internasional, dari 

sejarahnya hingga bagaimana hukum humaniter internasional yang 

ada diberbagai negara serta uraian tentang bentuk-bentuk 

pelanggaran hukum humaniter internasional yang ada di Sudan 

Selatan. 

Bab 4  : dalam bab ini berisi tentang uraian dan jawaban dari rumusan 

masalah yang ada diatas yaitu upaya apa saja yang dilakukan 

ICRC ditengah konflik bersenjata yang melanda Sudan Selatan 

dalam penegakan hukum humaniter internasional  melalui konsep 

dan teori yang telah disebutkan diatas.  

Bab 5  : berisi tentang kesimpulan dan penutup yang merangkum 

penjelasan maupun analisis yang dilakukan sejak bab pertama 

hingga bab terakhir.  

 

 


