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BAB II 

International Committee of The Red Cross dan Hukum Humaniter 

Internasional 

Pada bab ini akan membahas tentang ICRC dan kaitannya dengan 

hukum humaniter internasional. Penjelasan lebih rinci tentang ICRC mulai 

dari sejarahnya, misi dan mandat, prinsip utama dan landasan dasar, status 

hukum serta struktrur dan manajemen dari ICRC. Kemudian penjelasan 

tentang bagaimana kaitan International Committee of the Red Cross 

(ICRC) dengan hukum humaniter internasional sejak awal hingga kedua 

substansi tersebut menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. Pada bagian 

akhir bab ini akan membahas tentang rekam jejak ICRC. Bermula dari 

perang dunia pertama, perang dunia kedua dan perang dingin. ICRC 

memperluas intervensi kemanusiaan dari Eropa hingga ke Asia dan Afrika.  

 

A. Sejarah ICRC 

ICRC atau International Committee of The Red Cross atau komite 

palang merah dunia terbentuk pada tahun 1863. International Committee 

of The Red Cross diinisiasi atau didirikan oleh Jean Henry Dunant. Dunant 

lahir pada tanggal 8 mei 1828 di Jenewa, Swiss. Dunant merupakan 

seseorang yang terpandang di sana dan lahir dari keluarga yang tercukupi 

kehidupannya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses dan terkenal di 

daerahnya. Ibunya merupakan seorang yang memiliki pengaruh di sana 

serta aktif pada berbagai kegiatan-kegiatan amal. Sejak umur 8 tahun, 

Dunant telah mengikuti orangtuanya dalam kegiatan-kegiatan 

kemanusiaan. Karena berasal dari keluarga berkecukupan, sejak kecil pula 

Dunant telah menerima pendidikan yang mumpuni. (Satyanand, 1975) 

Karena kedekatannya dengan kegiatan dibidang kemanusiaan, 

Dunant telah bergabung kebeberapa organisasi kemanusiaan saat itu di 

Eropa. Selain itu, Dunant juga merupakan seorang yang religius. Salah 

satu organisasi yang diikuti oleh Henry adalah League of Alms yang 
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bergerak dibidang kemanusiaan yaitu memberikan makanan serta pakaian 

kepada orang miskin dan terlantar di Jenewa. Selain itu, keaktifannya di 

beberapa pergerakan juga menghantarkannya menjadi pengujung aktif 

bagi para tahanan di Jenewa. Pada usia 30 tahun, Dunant bergabung 

dengan organisasi internasional yang diinisiasi oleh 3 negara yaitu Belgia, 

Swiss dan Perancis bernama “The Young Man’s Christian Union”. 

Organisasi ini berhasil melakukan konferensi pertamanya pada tahun 1855 

di Paris, Perancis. Meskipun Dunant sangat aktif dalam pergerakan yang 

dia ikuti, dia tetap mampu menjalankan karir bisnisnya secara bagus dan 

mengembangkan konsep organisasi tersebut agar tetap terus mengalami 

perubahan yang signifikan bagi terdampaknya. (Dunant, 1959)  

Sejarah ICRC dimulai sejak adanya The Battle of Solferino atau 

dalam bukunya yang ditulis langsung oleh Henry Dunant yaitu A Memory 

of Solferino. Solferino merupakan salah satu kota yang berada dipinggir 

Lambordia, Italia bagian utara.  Awal keterlibatan Dunant di Solferino 

karena perjalanan bisnisnya ke Italia, di Castiglione Della Pieve kota yang 

berbatasan langsung dengan Solferino. Selama disana, menolong para 

korban yang terluka maupun para kombatan menjadi prioritas utamanya. 

Karena jiwa kemanusiaannya yang tinggi dan sudah terbiasa dengan 

memberikan pertolongan kepada orang lain membuatnya mendapatkan 

nobel perdamaian pada tahun 1901. Dunant meninggal di Heiden, Swiss 

pada tahun 1910. Seperti kutipan dari ICRC untuk Henry Dunant: 

“There is no man who more deserves this honour, for it was you, 

forty years ago, who set on foot the international organization for the 

relief of the wounded of the battlefield. Without you, the Red Cross, the 

supreme humanitarian achievement of the nineteenth century, would 

probably never have been undertaken”. (Dunant, 1959) 

Keadaan perang Solferino yang menelan banyak korban jiwa dan 

membuat banyak tentara terlantar. Hal tersebut membuat Dunant 

mengumpulkan dokter yang ada disana beserta volunteer untuk membantu 

selama peperangan berlangsung. Air yang pada saat itu sulit didapatkan, 

membuat Dunant harus mengambil air dari pegunungan dan 



 3 

memberikannya kepada warga disana. Dunant menjadikan salah satu 

gereja yang ada disana untuk menjadi tempat berkumpulnya para dokter 

dan volunteer untuk mengobati maupun mengurus korban peperangan. 

(Satyanand, 1975) Setelah keterlibatan langsungnya di perang Solferino, 

Dunant bersama Gustave Moynier, Theodore Maunoir, Louis Appa dan 

Henri Dufour disebut sebagai komite internasional terhadap bantuan 

kepada orang-orang terluka maupun terlantar. Mereka bertemu untuk 

pertama kalinya pada tanggal 17 februari 1863. (ICRC, 2004) 

Keterlibatan Dunant di perang Solferino membuatnya semakin 

dekat dengan kemanusiaan. Hal ini selain membuatnya mendapatkan 

nobel perdamaian, dia juga disebut sebagai bapak kemanusiaan. Setelah 

buku A Memory of Solferino dipublikasikan, perwakilan yang terdiri dari 

Gustave Moynier, Theodore Maunoir, Louis Appia dan Henry Dunant 

berhasil menyelenggarakan konferensi jenewa yang juga dihadiri 16 

negara dengan masing-masing perwakilannya. Dalam konferensi pertama 

ini dibahas mengenai setiap negara yang harus memiliki pemerintahan 

dengan memberikan dukungan dan perlindungan kepada masyarakat 

maupun para petugas yang bekerja dibidang kemanusiaan. Selain itu, 

pentingnya bagi setiap negara untuk memiliki rumah sakit lapangan, 

perlindungan dan pertolongan pertama pada korban perang maupun 

anggota militer yang terluka, serta sebuah obligasi bahwa para petugas 

kesehatan dilapangan bukan merupakan objek perang. (Dunant, 1959) 

Konvensi jenewa yang pertama diadakan oleh kelima bapak palang 

merah tersebut juga menghasilkan 10 poin utama, yaitu: 

1. Setiap negara yang menandatangi konvensi ini harus memiliki 

perwakilannya disetiap negara mereka seperti memberikan 

perlindungan dan pertolongan pertama pada korban perang maupun 

konflik. 

2. Setiap anggota komite ini harus selalu memberikan laporan dan 

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan komite. 
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3. Setiap perwakilan di negara mereka menetap harus memiliki interaksi 

dan dukungan dari pemerintah tersebut untuk berjalannya tugas 

lapangan. 

4. Ketika tidak menjalankan tugasnya, perwakilan maupun komite ini 

harus melakukan peningkatan terhadap kualitas secara internal maupun 

eksternal, seperti servis terhadap masyarakat maupun persediaan obat-

obatan. 

5. Dalam pertemuan internasional, setiap perwakilan harus saling berbagi 

pengalaman dan memberikan kontribusinya untuk meningkatkan 

kualitas mereka. 

6. Pada bulan januari, akan dilakukan pertemuan internasional rutin 

untuk mempresentasikan hasil dari kinerja mereka selama setahun 

sebelumnya. 

7. Pada saat kondisi perang, perwakilan dari pusat akan mengirimkan 

bantuan maupun mengirimkan perwakilannya untuk melaksanakan 

tugas serta menyediakan peralatan selama perang tersebut berlangsung. 

8. Para relawan melaksanakan tugasnya dengan waktu yang terbatas dan 

berdasarkan keinginan mereka sendiri. 

9. Pada saat bertugas, para relawan maupun perwakilan harus 

mengenakan pakaian yang melambangkan petugas palang merah 

seperti lencana, baju putih, dll. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

pengenalan terhadap para relawan medis yang bekerja dilapangan. 

10. Para relawan yang bertugas tidak akan mengganggu perang yang 

berlangsung, seperti menggunakan transportasi dan memiliki 

persediaan obat-obatan sendiri. (Hutchinson, 2018) 

Setelah konvensi pertama berhasil diselenggarakan, konvensi 

kedua diadakan pada tanggal 8 agustus 1864. Konvensi ini juga dihadiri 

oleh perwakilan dari negara-negara Eropa. Konvensi ini menghasilkan 

draft yang berhasil disusun pada saat konvensi yang pertama. Diantaranya 

berisi tentang pemerintah yang harus menandatangi konvensi ini untuk 

melindungi dan melakukan pertolongan terhadap para korban perang 

maupun anggota militer yang terluka karena peperangan tersebut. Pada 



 5 

tanggal 22 agustus 1864, para delegasi menandatangi konvensi jenewa 

dengan 15 perwakilan. Kemudian penandatangan ini merupakan sebuah 

langkah awal dari di akuinya International Committee of The Red Cross 

sebagai organisasi yang netral dan independen, menjalankan tugasnya 

dibidang kemanusiaan. Diharapkan setelah ini tidak ada lagi korban luka 

yang terlantar karena peperangan maupun konflik. (Satyanand, 1975) 

B. Misi dan Mandat dari International Committee of The Red Cross  

International Committee of The Red Cross atau komite palang 

merah adalah sebuah organisasi internasional yang netral dan independen 

menjalankan tugasnya dibidang kemanusiaan yakni melindungi dan 

memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik. Selain itu, 

ICRC juga merupakan salah satu promotor utama penegakan hukum 

humaniter internasional sebagai dasar utama dalam hukum perang maupun 

konflik serta implementasinya dalam hukum nasional dan kombatan 

konflik atau perang. Dalam menjalankan tugasnya, ICRC telah 

menginisiasi dan mengadopsi konvensi jenewa yang pertama pada tahun 

1864 hingga konvensi jenewa yang keempat pada tahun 1949. Selain itu 

ICRC juga menjadi pemeran penting dalam pencegahan penderitaan 

maupun kejahatan perang yang menyebabkan korban jiwa, meski itu 

berasal dari masyarakat sipil maupun kombatan. (ICRC, 2017) 

Sebelum International Committee of The Red Cross, ICRC 

memiliki nama lainnya yang juga dikenal yaitu International Red Cross 

and Red Crescent Movement atau Palang Merah Internasional dan 

Gerakan Bulan Sabit Merah. Pemberian nama tersebut juga dipengaruhi 

oleh lambang dari ICRC. Lambang ICRC biasanya digunakan ketika para 

relawan bertugas dilapangan seperti di transportasi yang mereka gunakan, 

pakaian yang mereka kenakan maupun bendera tempat mereka memiliki 

perwakilan. Lambang tersebut juga ditujukan agar menjamin keamanan 

dan memberikan perlindungan kepada para relawan diwilayah konflik. 

Untuk menghindari penyalahgunaan lambang medis ini, lambang tersebut 

juga harus mendapatkan izin dari negara dimana para relawan tersebut 

ditempatkan serta hanya digunakan saat tugas lapangan saja. Lambang 
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International Committee of The Red Cross pada akhirnya dikenal dengan 

nama The Red Crystal atau Kristal merah. (Bouvier, 2010) 

Dalam menjalankan tugasnya, ICRC mendapatkan mandat dari 

Konvensi Jenewa dan beberapa protokol tambahan. Berikut mandat yang 

diberikan kepada ICRC berdasarkan Konvensi Jenewa: 

1. Konvensi Jenewa pada tahun 1977 dengan dua protokol tambahan 

yaitu protokol yang pertama adalah ICRC yang bertugas melindungi 

korban konflik internasional, kemudian protokol yang kedua ditambah 

dengan melindungi korban konflik non internasional.  

2. Konvensi Jenewa yang keempat dengan protokol tambahan 1 yaitu 

mandat untuk ICRC bertindak secara langsung dalam konflik 

bersenjata maupun perang seperti hak untuk mengunjungi tawanan 

perang maupun tahanan sipil. (ICRC, 2017) 

3. Konvensi Jenewa tahun 1949, ICRC memiliki hak inisiatif atau haknya 

sendiri dalam situasi atau kondisi terancam, ketegangan maupun 

mendapatkan gangguan internal. 

Mandat yang diberikan kepada ICRC seluruhnya tertera dalam 

Konvensi Jenewa yang merupakan dasar hukum dari dijalankannya ICRC. 

Mandat yang diberikan kepada ICRC tidak jauh dari aturan tentang hukum 

humaniter internasional. Hukum humaniter internasional merupakan 

hukum dalam konflik bersenjata maupun perang. ICRC juga dikenal 

sebagai the guardian of International Humanitarian Law. Sebagai 

promotor utama dari hukum humaniter internasional, mandatnya juga 

tidak melampaui pengawasan maupun perkembangan dari hukum 

humaniter internasional itu sendiri. (Bradley, 2016) 

Dalam hukum humaniter internasional, ICRC tidak hanya menjadi 

promotor namun juga menjadi penanggungjawab dari implementasi 

hukum tersebut dan mengembangkan hukum humaniter internasional. 

Hukum humaniter internasional tidak hanya diterapkan kepada kombatan 

namun juga kepada masyarakat sipil terdampak konflik bersenjata. Hukum 

ini dijalankan dengan beberapa langkah yang juga diikuti dengan 

dukungan dan persetujuan dari negara-negara terlibat konflik. Oleh karena 
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itu, hukum ini dapat dijalankan dengan cara bilateral, multilateral maupun 

secara publik terhadap pengembangan dan promosinya. (ICRC, 2009) 

Sebagai organisasi internasional yang netral dan independen, ICRC 

yang membawa misi kemanusiaan pada masa konflik bersenjata maupun 

perang untuk memberikan bantuan secara verbal maupun fisik, melindungi 

dan mengobati kombatan yang terluka serta terlantar, hal tersebut juga 

berlaku kepada warga sipil terdampak konflik tersebut, selain itu juga 

melindungi dan mengunjungi tawanan perang. Bantuan yang diberikan 

ICRC dimedan perang tidak hanya dari pengobatan saja, namun juga dari 

segi makanan, obat-obatan hingga tempat tinggal sementara bagi korban 

terlantar maupun yang terluka. (ICRC, 2017) 

C. Prinsip Utama  dan Landasan Dasar International Committee of The 

Red Cross 

Sebagai organisasi internasional dibidang kemanusiaan yang sudah 

ada sejak perang dunia pertama hingga sekarang, ICRC telah banyak 

mengalami perkembangan dan kemajuan diberbagai bidangnya. Dalam 

menjalankan tugasnya, International Committee of The Red Cross 

memiliki beberapa prinsip utama, yakni: 

1. Humanity atau kemanusiaan adalah rasa kepedulian yang dimiliki oleh 

setiap orang terhadap manusia lainnya. Sejak awal dari keterlibatannya 

di setiap perang maupun konflik, ICRC lebih memfokuskan pada 

korban yang terluka untuk diberikan pengobatan dibandingkan dengan 

memberikan informasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat 

tentang pencegahan jatuhnya korban dalam sebuah konflik. Kemudian 

selain mengurangi penderitaan dan melakukan pencegahan, ICRC juga 

melindungi masyarakat dari bahaya konflik dan menyelamatkan nyawa 

masyarakat sipil maupun para kombatan yang berperang. Selain 

menyelamatkan nyawa dan melindungi manusia, ICRC juga 

meningkatkan rasa hormat dan kebebasan antar manusia. Hal tersebut 

dimaksudkan agar seluruh umat manusia tidak merasa terancam akan 

manusia lainnya dan memiliki kebebasan dalam menjalankan 

kehidupan. (Pictet, 2010) 
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2. Impartiality atau adil merupakan sikap adil terhadap seluruh elemen 

manusia, tidak memandang adanya ras, agama, kebangsaan, maupun 

kelas-kelas sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, ICRC tidak 

memandang hal tersebut dan juga tidak mengenal adanya diskrimanasi 

terhadap pihak musuh ataupun bukan. Dalam konflik atau peperangan, 

terdapat kesetaraan antara perempuan maupun laki-laki. Keduanya 

berhak mendapatkan pertolongan dan pengobatan yang layak dan 

secepatnya. Dalam skala ini, perempuan maupun laki-laki memiliki 

proporsi yang sama dalam hak mendapatkan pertolongan. (Pictet, 

2010) 

3. Neutrality atau netral merupakan sikap netral yang ditunjukkan 

International Committee of The Red Cross terhadap pihak oposisi 

maupun pihak penentang, ketidakberpihakan kepada siapapun dimedan 

peperangan. Prinsip ini juga mendorong ICRC untuk mempertahankan 

dirinya dari pengaruh-pengaruh lapangan yang memintanya untuk 

memihak kesalah satu sisi dari pihak yang berkonflik. Secara umum, 

kenetralan terbagi menjadi 2, yaitu sikap abstain dan ada diantara 

orang atau grup yang berkonflik satu sama lainnya. Meskipun bersikap 

netral merupakan sikap dari ICRC terhadap pihak yang berperang dan 

ideologinya, tetapi tidak menentukkan kebiasaan mereka terhadap 

orang-orang yang terluka, sehingga tetap mengutamakan korban 

terluka dibandingkan dengan hal-hal lainnya. (Pictet, 2010) 

4. Independent atau mandiri merupakan prinsip yang dimiliki ICRC 

bahwa ICRC bukan merupakan bagian dari organisasi internasional 

yang terikat dengan organisasi lain atau organisasi dibawah naungan 

negara. Mandiri disini juga merupakan makna dari status financial 

yang dimiliki oleh ICRC. Sebagai organisasi kemanusiaan yang tidak 

terikat dan tunduk dibawah naungan apapun, ICRC melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan prinsipnya dan tanpa ada campur tangan dari 

negara lain maupun pihak manapun. Organisasi ini juga berdiri 

dibawah landasan hukum yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta 

beberapa protocol tambahannya. (Huber, 2014) 
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5. Unity atau kesatuan merupakan bentuk kebersamaan dengan asas 

kesatuan oleh International Committee of The Red Cross terhadap 

seluruh elemen masyarakat. Diartikan sebagai bahwa hanya ada one 

Red Cross atau satu palang merah disetiap negara-negara didunia. 

ICRC juga diarahkan langsung oleh satu pemimpin yang memberikan 

perintah dari atas agar tercapainya asas kebersamaan dan terhindar dari 

kesalahpahaman yang bisa menyebabkan masalah di lapangan 

nantinya. (Pictet, 2010) 

6. Universalism atau universal merupakan prinsip dasar ICRC dalam 

melaksanakan tugasnya yaitu menyeluruh keseluruh dunia, untuk 

seluruh umat manusia yang membutuhkan, tidak memandang itu laki-

laki ataupun perempuan. Prinsip ini juga mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh prinsip humanity dan impartiality, namun selain itu 

mereka juga saling berhubungan satu sama lainnya. Mencakup seluruh 

wilayah yang mampu dijangkau oleh setiap perwakilannya agar 

seluruh masyarakat sipil maupun kombatan yang terlibat konflik 

mendapatkan hak bantuan secara medis dari ICRC. (Pictet, 2010) 

7. Volunteerism atau sikap volunteer seseorang tanpa paksaan, sesuai 

dengan kehendaknya sendiri dan biasanya bersifat tidak dibayar dalam 

melakukan kegiatan atau tugas. Dalam menjalankan tugasnya dibidang 

kemanusiaan, diperlukan prinsip volunteerism dikarenakan dibutuhkan 

komitmen, usaha, dan pelayanan yang berasal dari hati bukan 

berdasarkan paksaan dari seseorang. Oleh karena itu, prinsip 

volunteerism ini harus diikuti dengan komitmen, kegiatan yang bersifat 

amal, tidak mementingkan diri sendiri, serta memiliki tekad kuat 

dalam menjalani setiap tugas di lapangan. (Pictet, 2010) 

Landasan hukum yang melatarbelakangi dan menjadi basis hukum 

adanya ICRC adalah Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi Jenewa 

tahun 1949 merupakan basis hukum dan pertemuan dilakukan oleh 

pendiri ICRC pada waktu pertama kali menyebabkan berdirinya ICRC. 

Konvensi Jenewa yang pertama berisi tentang perlindungan terhadap 

militer atau tentara terluka dan terlantar di medan peperangan. 
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Konvensi ini diadakan pada tanggal 12 agustus tahun 1949. Konvensi 

ini selain berisi tentang perlindungan terhadap para kombatan, terdapat 

juga perlindungan terhadap para relawan yang membawa peralatan 

medis beserta dengan transportasi di lapangan. Kemudian adanya 

lambang atau bendera menjadi tanda sebagai pihak yang tidak boleh 

terluka dan dilindungi selama di medan peperangan. (ICRC, 2016) 

Perkembangan zaman yang membawa ICRC sebagai organisasi 

kemanusiaan membuatnya meningkatkan dan menambahkan landasan 

hukum tersebut. Selain itu, Konvensi Jenewa juga biasanya rutin 

dilakukan untuk membahas perkembangan ICRC dan landasan 

hukumnya. Selain Konvensi Jenewa tahun 1949, terdapat beberapa 

Konvensi yang ditambahkan peraturan setiap tahunnya seperti 

Konvensi Jenewa tahun 1977 dengan protocol tambahan 1 dan 2, serta 

Konvensi Jenewa yang memiliki protocol tambahan 3 pada tahun 

2005. Protokol tambahan 3 pada tahun 2005 ini berisi tentang adopsi 

bendera ICRC sebagai lambang sekaligus tanda perlindungan dan 

dilindungi bagi siapapun yang menggunakan lambang tersebut untuk 

kepentingan kemanusiaan. Selain itu, peraturan penyalahgunaan 

lambang bagi siapapun juga dikenakan sanksi sesuai dalam aturannya. 

(ICRC, n.d.) 

D. Status Hukum International Committee of The Red Cross 

International Committee of The Red Cross merupakan organisasi 

internasional yang berasal dan berdiri di Jenewa, Swiss. Swiss yang 

merupakan negara yang terkenal paling netral didunia juga menjadi salah 

satu penyebab mengapa ICRC bisa didirikan. Sebagai organisasi 

internasional yang independen dan netral, ICRC menjalankan tugasnya 

mencakup seluruh dunia dan tanpa memandang perbedaan kebangsaan, 

ras, agama maupun etnis. Dalam menjalankan tugasnya dibidang 

kemanusiaan, ICRC memiliki hak kekebalan dan keistimewaan. Hak 

kekebalan dan keistimewaan ini sesuai dengan tugas yang diemban oleh 

ICRC di medan peperangan maupun konflik bersenjata yang kapan saja 
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dapat membahayakan nyawa mereka. Hal ini seperti dalam kutipan yang 

tercantum dalam Konvensi Jenewa ke-4 artikel 61: (Mackintosh, 2007) 

“The distribution of the relief consignments referred to in the 

foregoing articles shall be carried out with the cooperation and under the 

supervision of the Protecting Power. This duty may also be delegated, by 

agreement between the Occupying Power and the Protecting Power, to the 

International Committee of the Red Cross or to any other impartial 

humanitarian body”. 

Hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki ICRC untuk tetap 

menjaga prinsip-prinsip dasar yang dimilikinya sejak awal, yaitu prinsip 

mandiri dan netral. Sehingga dalam menjalankan tugasnya dilapangan, 

ICRC bukan merupakan objek perang namun menjadi objek yang tidak 

boleh diserang dan dilindungi. Penggunaan bendera atau lambang selama 

tugas berlangsung di lapangan juga merupakan salah satu tanda agar 

organisasi ini tidak boleh diserang. Lambang yang digunakan ICRC 

memiliki filosopi berdasar dan berhubungan sangat erat dengan bidang 

kemanusiaan. Oleh karena itu, lambang maupun bendera yang ICRC 

gunakan biasanya akan terletak di sarana transportasi atau pakaian mereka. 

Hak kekebalan dan keistimewaan tersebut juga termasuk dalam Konvensi 

Jenewa dan beberapa protocol tambahannya. (Lanord, 2000) 

Selain itu, ICRC juga mengemban tugas sebagai organisasi 

internasional yang menjalankan dan mempromosikan hukum humaniter 

internasional. Dalam menegakkan hukum humaniter internasional, ICRC 

harus bersikap netral kepada siapapun pihak yang mereka hadapi. Hak 

kekebalan dan keistimewaan ini juga untuk menghindari resiko-resiko 

politik yang dihadapi oleh ICRC. Dalam mempertahankan kenetralannya, 

tentu saja hal-hal politik tidak dapat dicampuradukkan dengan bidang 

kemanusiaan di lapangan. Hak keistimewaan dan kekebalan inilah yang 

menjadi tonggak ICRC dalam menghadapi resiko politik dan campur 

tangan pihak lain didalam pengambilan keputusan maupun tugasnya di 

lapangan. (Lanord, 2000) 

E. Struktur dan Manajemen International Committee of The Red Cross 
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Dalam dunia internasional, ICRC telah memiliki perwakilannya 

disetiap negara yang telah menandatangani Konvensi Jenewa. Saat ini 

ICRC memiliki satu kantor pusat terletak di Jenewa, Swiss. Sejak dulu 

anggota inti dari ICRC merupakan orang-orang Swiss. Badan didalam 

ICRC memiliki tingkat tertingginya yaitu berupa Majelis dan Council. 

Majelis yang merupakan badan tertinggi dari International Committee of 

The Red Cross terdiri dari 25 anggota. Majelislah yang biasanya 

mengadakan pertemuan besar dan penting bagi ICRC. Anggota Majelis 

dipilih melalui sistem vote yang dilakukan oleh anggota-anggota terpilih 

didalamnya. Anggota yang tidak boleh lebih dari 25 orang ini juga hanya 

berisi orang-orang Swiss. Karena Swiss merupakan negara netral dan satu-

satunya negara yang tidak memiliki militer dan juga memiliki relasi kuat 

dengan banyak organisasi internasional. Terbukti dengan banyaknya 

organisasi internasional yang menempatkan salah satu markas utamanya di 

kota Jenewa, salah satunya adalah United Nations. Negara yang sudah 

sejak dulu tidak pernah terlibat perang dengan negara manapun sehingga 

Swiss dijadikan sebagai negara paling netral di dunia. (Flanagan, 2007) 

Saat ini ICRC dipimpin oleh seorang Presiden yaitu Peter Maurer. 

Maurer lahir di Thun, Switzerland pada tahun 1956. Presiden ICRC ini 

merupakan seorang Swiss citizen menempuh pendidikan dibidang 

International Law hingga ia mampu mencapai gelar doktoralnya. Sejak 

muda, Maurer telah aktif dalam berbagai kegiatan di bidang kemanusiaan 

maupun di bidang pemerintahan. Karir pertamanya pada tahun 1987 yaitu 

bergabung di The Swiss Diplomatic Service kemudian di transfer ke New 

York pada tahun 1996 sebagai observer dalam rangka misi Swiss oleh 

United Nations. Setelah itu, Maurer bekerja berpindah-pindah namun 

masih dalam lingkup pemerintahan. Hingga pada tahun 2012 menjadi 

Presiden ICRC menggantikan Jacob Kellenberger. Selama masa 

kepemimpinannya, ICRC memiliki  misi kemanusiaan di 80 negara 

seluruh dunia. Selama masa kepemimpinannya, Maurer memiliki prioritas 

utama tugasnya sebagai pemimpin, yaitu memperkuat promosi hukum 

humaniter internasional, meningkatkan kesadaran masyarakat maupun 
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negara-negara didunia dalam dunia kemanusiaan serta meningkatkan 

peran negara dalam operasi-operasi lapangan oleh ICRC. (ICRC, n.d.) 

Bagian inti dari Majelis terdiri dari Executive Council hanya terdiri 

dari 3 orang, yaitu Presiden dan wakil presiden secara permanen. Badan 

ini memiliki peran sebagai pembuat kebijakan ketika Majelis tidak mampu 

menghasilkan keputusan atau kebijakan maupun membuat strategi. Karena 

setiap keputusan ataupun kebijakan yang dibuat oleh ICRC secara 

langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi Swiss itu 

sendiri. Oleh karena itu untuk mempertahankan Swiss sebagai negara yang 

netral dibutuhkan sebuah keputusan juga harus berkesinambungan bagi 

kedua objek tersebut. (Flanagan, 2007)  

Dalam menjalankan kebijakan maupun keputusan yang telah 

diambil oleh Majelis maupun council, maka ada direktorat atau kabinet 

yang menjalankan tugas tersebut di lapangan. Struktur organisasi yang 

dimiliki oleh ICRC hampir sama dengan struktur pemerintahan yang 

dimiliki oleh Perancis, memiliki Presiden beserta kabinetnya. Selain 

memiliki kesamaan struktur, dalam proses pengambilan keputusan dan 

kebijakan juga mengikuti cara pemerintahan Perancis. Direktorat atau 

kabinet inilah yang memimpin dan melaksanakan tugas lapangan, seperti 

penegakan dan pelaksanaan hukum internasional sebagai dasar dari 

organisasi ini, melakukan komunikasi, operasi, pergerakan di lapangan, 

menyediakan bahan-bahan utama, dukungan serta para relawan. Kabinet 

juga melaksanakan tugasnya dalam pelatihan dan rekruitmen dari para 

relawan ICRC di lapangan. Hingga saat ini angka professional staff yang 

dimiliki ICRC berjumlah sekitar 10.000 orang. (Flanagan, 2007) 

Selain bagian inti dan Majelis yang ada di badan ICRC adalah 

adanya para relawan atau volunteer di lapangan. Para relawan ini 

melaksanakan tugasnya di lapangan selama konflik berlangsung dan 

mendirikan campnya di daerah konflik. Seiring dengan berjalannya waktu, 

peningkatan kualitas kinerja lapangan dilakukan, salah satunya adalah 

pelatihan bagi relawan yang akan turun kelapangan agar tidak terjadinya 

berbagai kesalahan kemanusiaan yang merugikan ICRC itu sendiri. 
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Sebelum para relawan tersebut dilatih, dilakukan rekruitmen terlebih 

dahulu untuk memastikan kemampuan dibidang medis yang mumpuni 

bagi para relawan nantinya. Selain untuk keperluan dalam menangani 

korban, pelatihan ini juga ditujukan dalam beberapa misi ICRC yaitu 

mempromosikan hukum humaniter internasional, mengunjungi tawanan 

perang, mencari orang-orang hilang, serta membangun relasi dengan 

masyarakat dan organisasi regional di daerah konflik tersebut. (Forsythe, 

2005) 

International Committee of The Red Cross merupakan organisasi 

internasional yang berdiri sendiri, independen, netral dibidang 

kemanusiaan tersebar di seluruh dunia. Dalam pengaturan keuangan, 

ICRC mendapatkan dana sumbangan dan hibah dari beberapa organisasi 

internasional dan lembaga-lembaga demokrasi internasional. Negara-

negara di dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, European Union, 

Federasi Swiss, Jepang, Selandia Baru serta negara-negara lainnya yang 

juga memberikan kontribusinya dari persentase penggunaannya sekitar 80-

85%. ICRC juga menerima dana hibah atau sumbangan dari individu. 

(Forsythe, 2005) 

Dibawah ini adalah dana kontribusi dari beberapa instrumen-

instrumen di dunia terhadap ICRC pada tahun 2005: (Flanagan, 2007) 

No. Sumber Dana Kontribusi (in franc swiss) 

1. Pemerintah 697.385.000  

2. European Union 90.129.000 

3. IGOs 185.000 

4. National RC Societies 124.903.000 

5. Sumber public 4.476.000 

6. Sumber pribadi 42.290.000 

7. Lain-lainnya 283.000 

Penggunaan dana ICRC terbagi menjadi 2 yaitu dana dasar 

(umumnya untuk kegunaan organisasi didalamnya) dan dana operasi 

lapangan (implementasi dari kebutuhan-kebutuhan di lapangan). Dana 

dasar maupun dana operasi lapangan tidak sepenuhnya selalu mencukupi 
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kebutuhan ICRC, terkadang organisasi ini mengalami defisit dalam 

penggunaan dananya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan dana 

bagi kebutuhan organisasi digunakan sebesar 20% dan umumnya 

digunakan untuk kebutuhan internal organisasi ini. Akibat seringnya 

terjadi dana tak terduga yang umumnya disebabkan oleh adanya konflik 

baru maupun perubahan situasi konflik di lapangan, maka ICRC memiliki 

dana cadangan yang berasal dari hibah maupun sumbangan terbesar. 

Meskipun bukan organisasi internasional dibawah naungan PBB, namun 

ICRC tetap memiliki relasi dan kerja sama dengan banyak organisasi 

internasional dibidang kemanusiaan dibawah naungan PBB, seperti 

UNHCR, UNICEF dan OCHA. (Forsythe, 2005) 

F. International Committee of The Red Cross dan International 

Humanitarian Law 

International Committee of The Red Cross identik dengan hukum 

internasional dan hukum humaniter internasional yang menjadi instrumen 

dasar dari dijalankannya organisasi ini. Dalam sebutannya ICRC 

merupakan guardian of International Humantarian Law sekaligus 

promotor utama dari hukum humaniter internasional. Hukum humaniter 

internasional berdasar dari legal basis Konvensi Jenewa tahun 1949 yang 

ke-4 beserta protokol tambahan pada tahun 1977. Hukum humaniter 

internasional merupakan hukum yang mengatur dalam konflik maupun 

peperangan dengan melibatkan senjata didalamnya. Hukum humaniter 

mengatur perlindungan terhadap korban yang terluka, terlantar, tahanan 

perang baik itu kombatan maupun masyarakat sipil serta perlindungan 

terhadap seluruh masyarakat terdampak konflik. (Pellandini, 2010) 

Sebelum adanya hukum humaniter internasional dan ICRC, para 

korban terdampak perang dan kombatan terlantar saat mereka terluka. 

Belum ada pihak yang menjadi penanggungjawab dan mengatur adanya 

hukum pada saat perang maupun konflik bersenjata. Hukum humaniter 

internasional juga ada dikarenakan perang dunia pertama merupakan 

perang dengan memakan banyak korban terbanyak sepanjang sejarah 

disebabkan salah satunya dengan tidak adanya pihak medis dan hukum 
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peperangan, tentang pihak mana saja yang boleh diserang dan tidak boleh 

diserang. Dalam implementasinya di lapangan, hukum humaniter 

internasional merupakan jenis hukum dengan cara soft law atau dengan 

cara diplomasi bagi masyarakat sipil dan pelatihan militer bagi para 

kombatan. Hal tersebut berbeda dengan jenis hard law yang biasanya 

dilaksanakan dengan proses pengadilan. (Forsythe, 2005) 

Hukum humaniter internasional sangat penting bagi ICRC, hal ini 

menunjukkan kepada para kombatan maupun pihak-pihak yang terlibat 

konflik juga memiliki aturan-aturan di lapangan. Selain negara, ada pihak-

pihak lain yang terlibat dalam konflik maupun perang seperti organisasi 

internasional lain maupun pihak pemerintahan dan individu. Masyarakat 

internasional juga telah mengakui adanya hukum humaniter internasional 

sebagai hukum perang atau konflik. Hukum humaniter internasional juga 

memberikan ICRC legal basis dalam konflik bersenjata sehingga menjadi 

unsur penting didalamnya. Memberikan perlindungan terhadap korban 

konflik maupun para kombatan juga menjadi salah satu penekanan ICRC 

dalam menegakkan hukum humaniter internasional. Dengan adanya HHI 

membuat ICRC menjadi lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugasnya 

di lapangan. (Forsythe, 2005) 

International Committee of the Red Cross juga memastikan bahwa 

hukum humaniter internasional dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak 

terlibat konflik bersenjata. Seperti melakukan perlindungan dan 

pertolongan pertama terhadap korban konflik, mengunjungi tawanan 

perang serta membantu dalam menemukan orang-orang yang terpisah dari 

keluarganya. Selain itu, ICRC juga memastikan bahwa seluruh kombatan 

terlibat dalam konflik bersenjata sudah melewati pelatihan terhadap 

hukum humaniter internasional. Hal tersebut selain dilakukan untuk 

memastikan para kombatan tidak melanggarnya juga untuk mengurangi 

jumlah korban terdampak konflik bersenjata. Dalam implementasinya 

terhadap pelatihan militer bagi kombatan dilakukan dengan teknik soft 

law. (Flanagan, 2007)  

G. Rekam Jejak International Committee of the Red Cross  
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Keterlibatan ICRC dalam perang dunia pertama maupun kedua 

hingga pada masa cold war memang hanya berada disekitar Eropa dan 

Amerika saja. 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 perang dunia I 

menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa. Keterlibatan ICRC 

dengan menegakkan hukum-hukum perang seperti penggunaan gas-gas 

beracun untuk mengurangi jumlah korban. ICRC juga mendistribusikan 

bantuan pangan, obat-obatan dan mengirim langsung perwakilan-

perwakilannya untuk menjadi volunteer di lapangan 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 di lapangan maupun menegakkan 

prinsip-prinsip kemanusiaan seperti yang tercantum dalam Konvensi 

Jenewa. (Flanagan D. P., 2007) 

Setelah pada tahun 1949, intervensi ICRC di daerah-daerah 

semakin menonjol hingga mencapai wilayah Asia, Timur Tengah dan 

Afrika. Wilayah Asia dan Afrika kebanyakan diisi oleh negara-negara 

dunia ketiga baru merdeka. Fokus utamanya menjangkau lebih luas 

seluruh sisi dunia, agar setiap negara terlibat konflik maupun perang dapat 

terjangkau seperti sebelum-sebelumnya, diantaranya adalah intervensinya 

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. (Bradley, 2016) 

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 
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dengan Kolombia dan RDK. Dikarenakan kondisi Myanmar yang rumit 

dengan konflik bersenjata yang melibatkan pemerintahan dan masyarakat 

sipil. 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 

melindungi masyarakat dari dampak konflik bersenjata. 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. Hal tersebut telah jelas melanggar prinsip-prinsip hukum seperti 

yang tercantum dalam kaidah hukum humaniter internasional. (Bradley, 

2016) 

Selain dibeberapa negara diatas, operasi ICRC juga tersebar hingga 

keseluruh dunia. Terdapat beberapa negara yang menjadi focus utama 

ICRC, yaitu Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Iraq, Somalia, 

Myanmar, Danau Chad, Sudan Selatan, Suriah dan Yaman. Negara-negara 

tersebut merupakan negara-negara dengan konflik bergejolak sejak 

beberapa tahun lalu. Kemudian seperti yang terjadi dalam perang sipil di 

Rwanda membawa ICRC kedalam salah satu masa terkelam dari tugasnya 

sebagai organisasi internasional dibidang kemanusiaan. Perang sipil 

menyebabkan puluhan ribu korban tewas, 2 juta lebih pengungsi yang 

tersebar dinegara-negara sekitar hingga adanya genosida yang paling besar 

dan diingat sepanjang sejarah manusia. Konflik di Rwanda, ICRC 

meletakkan salah satu delegasinya dikota Kigali dengan instruksi langsung 

dari headquarters di Jenewa. (Berry, 1997) 

ICRC telah menyediakan pasokan makanan kepada lebih dari 

600.000 orang terlantar dan terdampak konflik. Sejak awal 

keterlibatannya, ICRC berhasil menyebarkan sebanyak 25 ton alat-alat 

medis maupun kebutuhan medis ke banyak rumah sakit di Rwanda. Selain 

itu, beberapa rumah sakit juga dibangun demi kepentingan penanganan 

korban konflik karena minimnya jumlah rumah sakit di Rwanda. Adanya 
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kontaminasi disistem perairan Rwanda, menyebabkan banyaknya 

masyarakat yang mudah terjangkit berbagai macam penyakit. Oleh karena 

itu, ICRC mengirimkan para relawan untuk melakukan sanitasi saluran air 

untuk pasokan air yang layak bagi masyarakat Rwanda. Kemudian ICRC 

juga melakukan kunjungan kepada para tahanan perang lebih dari 16.000 

orang. ICRC juga melakukan rehabilitasi terhadap para korban terdampak 

perang maupun genosida di Rwanda. Organisasi ini telah mengembalikan 

ribuan orang terpisah dari keluarganya akibat perang setiap bulannya. 

Operasinya di Rwanda diperkirakan menghabiskan dana sekitar 130 juta 

dolar Amerika Serikat. (Berry, 1997) 


