
BAB III 

Dinamika Konflik Bersenjata dan Bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter 

Internasional di Sudan Selatan 

Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana dinamika konflik 

bersenjata yang ada di Sudan Selatan dan penjelasan tentang apa itu 

hukum humaniter internasional. Diawali dengan pengenalan dan 

penjelasan sejarah terbentuknya negara Sudan Selatan beserta dengan 

profil lengkap negara tersebut. Dilanjutkan dengan bagaimana dinamika 

konflik bersenjata yang terjadi di Sudan Selatan mulai dari awal pecahnya 

konflik tersebut hingga memasuki masa gencatan senjata dan perjanjian 

perdamaian kedua belah pihak. Kemudian penjelasan tentang apa itu 

hukum humaniter internasional beserta perangkatnya. Diakhiri dengan 

berbagai bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi 

selama konflik bersenjata di Sudan Selatan.  

 

 

A. Sejarah dan Profil Sudan Selatan 

 Sudan Selatan merupakan negara dunia ketiga dibenua Afrika yang 

baru merdeka pada tanggal 9 juli 2011 lalu. Negara ini memperoleh 

kemerdekaannya setelah konflik yang tak berkesudahan dengan Sudan. 

Sebelum merdeka, Sudan Selatan merupakan bagian dari Sudan. Konflik 

yang ada di Sudan sebelumnya merupakan konflik etnis yang membagi 

wilayah Sudan menjadi 2. Kemerdekaan yang diraih Sudan Selatan 

merupakan hasil dari Comprehensive Peace Agreement (CPA) yang 

ditanda tangani oleh kedua negara pada tahun 2005. Dalam CPA tersebut, 

Sudan Selatan diberikan kesempatan untuk menjalankan pemerintahan 

sendiri, melakukan pelatihan dan pengembangan militer, serta 

mengimplementasikan seluruh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

negaranya. (Arnold, 2013) 

 Sebelum berdiri menjadi negara sendiri, Sudan Selatan merupakan 

bagian dari Sudan yang mengalami konflik berkepanjangan. Konflik yang 



terjadi di Sudan Selatan disebabkan oleh beragam hal seperti perbedaan 

etnis dan agama serta kediktatoran pemerintah yang berkuasa pada saat 

itu. Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan pemberontak 

berlangsung selama kurang lebih 56 tahun lamanya. Perang saudara yang 

terjadi di Sudan diawali pada tahun 1964 yang dipimpin oleh jendral 

Ibrahim Abboud sebagai pemimpin militer diktator yang ada disana. 

Kediktatoran pemimpin militer tersebut memunculkan pemberontakan 

oleh masyarakat Sudan Selatan yang merasa tidak mendapatkan haknya 

sebagai warga negara di Sudan. Pemberontakan ini juga didasari dengan 

sikap tidak adil yang diterapkan oleh pemerintah Sudan di Khartoum pada 

saat itu kepada masyarakat Southern Sudan. Penyebutan nama masyarakat 

yang ada di Sudan dibagi berdasarkan wilayah yaitu Northern Sudan dan 

Southern Sudan. (Thomas, 2015) 

 Konflik internal ini berawal dari gelombang demonstrasi besar-

besaran yang dilakukan oleh kelompok pemberontak tersebut. 

Demonstrasi tersebut di lakukan oleh kelompok partai komunis di Sudan. 

Ketidaksetaraan hak dan keadilan terhadap Southern Sudanese menjadi 

penyebab utama gelombang demonstrasi ini. Kemudian mereka juga tidak 

mendapatkan hak yang setara di kursi pemerintahan. Pemerintahan 

didominasi oleh Northern sehingga masyarakat Southern tidak memeroleh 

hak yang sama dalam pemerintahan. Konferensi sempat diadakan 

beberapa kali oleh pemerintah Sudan untuk mencapai kesepakatan bagi 

kedua kubu.  Konflik internal yang terjadi di Sudan juga melibatkan 

banyak pihak, diantaranya adalah pemerintah yang didukung oleh militer 

dan para pemberontak. Konflik ini juga melahirkan beberapa kelompok 

pemberontak, diantaranya adalah partai komunis Sudan. (Malwal, 2015) 

 Konflik sipil di Sudan antara kelompok pemerintah dan kelompok 

pemberontak terjadi dalam 4 periode. 4 periode ini disebut sebagai 4 

periode Sudan modern pada tahun 1956-2005. Periode pertama merupakan 

konflik awal yang terjadi antara pihak Utara dan Selatan pada tahun 1956. 

Kemudian dilanjutkan dengan konflik sipil yang pecah di wilayah Selatan. 



Konflik yang terjadi di wilayah Selatan ini terkenal dengan adanya John 

Ukel Garang sebagai pimpinan kelompok yang berasal dari Selatan. Ukel 

Garang berasal dari etnis Dinka, yang mana etnis tersebut merupakan etnis 

dengan populasi terbesar di Sudan (bagian Selatan). Periode selanjutnya 

merupakan periode yang dikenal sebagai konflik Darfur atau 

pemberontakan Darfur. Pemberontakan Darfur tersebut terjadi di bagian 

barat dari wilayah Sudan. Darfur merupakan wilayah yang berbatasan 

langsung dengan Afrika Tengah dan Chad. Pemberontakan yang ada di 

Darfur terjadi selama 2 periode. Periode pertama pecah pada tahun 1987 

kemudian dilanjutkan hingga pada pada tahun 2005. (Natsios, 2012) 

Sudan meraih kemerdekaan setelah dijajah oleh Inggris. Dibawah 

jajahan Inggris, Sudan telah dibagi kebeberapa wilayah. Hal tersebut 

merupakan awal adanya istilah Northern Sudanese dan Southern 

Sudanese. Perang sipil pertama kali terjadi pada tahun 1964. Perang 

tersebut disebut sebagai perang sipil Anyanya. Pada saat itu militer Sudan 

dipimpin oleh Jendral Abbud yang berpusat di Khartoum sekaligus 

menjadi ibukota Sudan. Selain perang sipil tersebut, terdapat gelombang 

demonstrasi besar-besaran di Khartoum. Perang sipil Anyanya dan 

gelombang demonstrasi yang terjadi menyebabkan munculnya gelombang 

pengungsi ke beberapa negara sekitar seperti Uganda dan Kongo. Pihak 

yang terlibat dalam perang sipil Anyanya adalah Sudanese Armed Forces 

(SAF). Meningkatnya tensi perang sipil ini salah satunya disebabkan oleh 

terbunuhnya salah satu anggota SAF. Sudanese Armed Forces kemudian 

membunuh 1.400 masyarakat selatan. Pembunuhan ribuan masyarakat 

sipil selatan menyebabkan semakin meningkatnya perekrutan pemberontak 

Anyanya. (Natsios, 2012) 

Konflik sipil yang dialami oleh Sudan dan Sudan Selatan (sebelum 

merdeka) terjadi selama 22 tahun. Konflik ini dicatat sebagai salah satu 

konflik terparah sepanjang sejarah manusia di Afrika. Menurut data United 

Nation Mission in Sudan (UNMIS), konflik ini telah menelan korban jiwa 

sebanyak 2,5 juta orang. setelah konflik berkepanjangan, Sudan Selatan 



meraih kemerdekaannya pada tanggal 9 juli 2011. Kemerdekaan tersebut 

diraih setelah adanya perjanjian perdamaian atau Comprehensive Peace 

Agreement (CPA) oleh the National Congress Party dan Sudan People’s 

Liberation Movement/Army (SPLM/A). Perjanjian perdamaian tersebut 

ditanda tangani pada tanggal 9 januari 2005. Namun, membutuhkan waktu 

6 tahun bagi Sudan Selatan untuk meraih kemerdekaannya dan 

mendapatkan pengakuan dari Sudan akan berdirinya negara baru tersebut. 

(Zambakari, 2015) 

Sudan Selatan merupakan negara yang terletak di benua Afrika, 

bagian Afrika Timur. Sudan Selatan berbatasan langsung dengan Sudan, 

Uganda, Kenya, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo 

dan Ethiopia. Negara ini memiliki luas 619.745 km
2
. Negara ini memiliki 

populasi penduduk sekitar 10 juta jiwa (berdasarkan sensus pada juli, 

2018). Ibu kota Sudan Selatan adalah Juba. Juba merupakan kota yang 

dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh pemerintah Sudan Selatan. 

Namun, Jonglei menjadi kota dengan penduduk terpadat dan kota terbesar 

bagi perkembangan ekonomi Sudan Selatan. Ada 3 etnis besar yang 

tinggal di Sudan Selatan, yaitu Nuer, Dinka dan Murle. Selain itu ada 

etnis-etnis lainnya seperti Kakwa, Bari, Azande, Shilluk, Kuku, Mandari, 

Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, dan 

Acholi. Seperti kebanyakan bangsa Afrika lainnya, Sudan Selatan juga 

memiliki penduduk yang berasal dari ras bangsa hitam atau negro di 

Afrika. Kristen merupakan agama mayoritas di Sudan Selatan. Bahasa 

yang digunakan adalah bahasa Inggris, bahasa Arab serta beberapa bahasa 

daerah yang berasal dari beberapa etnis seperti Dinka dan Nuer. (CIA, -) 

Iklim di Sudan Selatan didominasi oleh panas, namun dibeberapa 

daerah dataran tinggi tertentu terjadi musim hujan pada tanggal-tanggal 

tertentu. Seperti kebanyakan negara Afrika lainnya, wilayah yang kering 

dan tandus mendominasi. Sumber daya alam yang dimiliki Sudan Selatan 

seperti lahan pertanian, tenaga air, dan bahan baku alam seperti emas, 

minyak, tembaga, perak serta berlian. Roda penggerak perekonomian di 



Sudan Selatan didominasi dibidang pertanian dan pemanfaatan bahan baku 

alam seperti emas dan minyak bumi. Sudan Selatan merupakan salah satu 

negara yang memiliki sumber minyak bumi terbesar di Afrika. Sumber 

daya alam yang melimpah tidak menjadikan Sudan Selatan sebagai salah 

satu negara sejahtera. Justru lahan minyak bumi yang melimpah tidak 

dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah sehingga menyebabkan Sudan 

Selatan dikategorikan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. 

Persediaan minyak bumi ini juga menjadi salah satu pemicu konflik sipil 

di Sudan Selatan. (CIA, -) 

Sistem pemerintahan Sudan Selatan adalah presidensil. Dipimpin 

oleh seorang Presiden. Presidennya saat ini adalah Salva Kiir Mayardit. 

Presiden Salva Kiir telah memimpin Sudan Selatan sejak pada tanggal 9 

juli 2011 hingga tahun 2018 ini. Selain berperan sebagai Presiden, Salva 

Kiir juga berperan sebagai kepala pemerintahan. Sistem presidensial 

terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Badan legislatif yang berada 

dibawah Presiden adalah council atau dewan. Dewan ini dipilih dengan 

system voting oleh para anggota partai. Selain dewan, terdapat badan 

legislatif majelis transisi nasional. Keduanya sama-sama dipilih dengan 

voting oleh partai-partai di pemerintahan. Badan yudikatif yang 

menjalankan hukum dengan kekuasaan tertinggi yaitu Supreme Court of 

South Sudan. (CIA, -) 

 

B. Dinamika Konflik di Sudan Selatan 

 Sudan Selatan merupakan negara di benua Afrika yang baru 

merdeka pada tanggal 9 juli 2011 lalu. Sebagai negara baru, Sudan Selatan 

menghadapi banyak dinamika permasalahan seperti, tantangan sebagai 

negara baru, pembangunan dan pemulihan ekonomi setelah kemerdekaan, 

hingga konflik internal. Pada awal kemerdekaannya, pemimpin Sudan 

Selatan meminta United Nations untuk meletakkan pasukan perdamaian di 

perbatasannya untuk menjaga kedaulatan dan batas-batas wilayahnya. 

Dewan Keamanan PBB mengirimkan perwakilannya yaitu The UN 



Mission in South Sudan (UNMISS). DK PBB juga memberikan mandat 

kepada UNMISS untuk membantu Sudan Selatan dalam membangun 

negara seperti membuat aturan hukum, sektor peradilan, perlindungan 

terhadap wanita dan anak-anak, militer serta keamanan. (Johnson, 2016) 

Namun, keterlibatan UNMISS di Sudan Selatan pada awal 

kemerdekaan memicu beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa 

Sudan Selatan masih dibawah kolonialisme pihak-pihak superior. Dari 

sanalah muncul kelompok yang menentang adanya campur tangan asing 

dalam pemerintahan Sudan Selatan. Hal ini berbeda dengan kelompok 

SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) yang menjadi kelompok 

pergerakan utama di Sudan Selatan sejak kemerdekaan tersebut telah 

mengerti tentang peranan UNMISS. Gelombang protes bermunculan dari 

kelompok masyarakat terutama di Jonglei. Jonglei merupakan salah satu 

kota di Sudan Selatan yang memiliki penduduk paling banyak, wilayah 

yang luas serta memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan Sudan Selatan. 

Namun, Jonglei juga menjadi kota yang selalu mengalami konflik bahkan 

ditetapkan sebagai wilayah yang takkan pernah mencapai perdamaian. 

Oleh karena itu, Jonglei menjadi salah satu wilayah fokus utama dari 

operasi UNMISS di Sudan Selatan. (Johnson, 2016) 

Selain permasalahan konflik yang disebabkan oleh adanya turut 

campur UNMISS di Sudan Selatan, terdapat tensi konflik lain muncul 

setelah kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya adalah tensi konflik 

etnis. Adanya eskalasi antar etnis ini disebabkan oleh banyaknya angka 

pengangguran, pendapatan minyak, serta persaingan dalam mendapatkan 

sumber daya yang langka di Sudan Selatan. Konflik etnis yang paling 

parah dan menimbulkan banyak korban jiwa terjadi di Jonglei. Konflik 

etnis yang pertama kali pecah di Jonglei adalah konflik antara etnis Nuer 

dan Murle. Perebutan lahan peternakan dan pencurian ternak merupakan 

faktor utama dari terjadinya konflik. Perekrutan para pemuda untuk dilatih 

kemiliteran juga terus meningkat seiring dengan peningkatan eskalasi 



konflik. Siklus konflik ini terus terjadi hingga menyebar ke beberapa 

wilayah dan etnis lainnya di Sudan Selatan. (Johnson, 2016) 

Meluasnya konflik antar etnis di beberapa wilayah membuat tensi 

konflik di Sudan Selatan. Salah satunya adalah meluasnya konflik ke salah 

satu kota yaitu Jalle. Mayoritas masyarakat yang ada di Jalle adalah etnis 

Dinka. Etnis Dinka merupakan kelompok etnis yang memiliki populasi 

terbesar di Sudan Selatan. Pada desember 2011, etnis Murle melakukan 

penyerangan yang menyebabkan puluhan orang menjadi korban dan 

terlantar. Sementara itu 1.000 orang dilaporkan menghilang. Penyerangan 

ini meningkatkan potensi konflik yang semakin luas dan adanya tensi 

balas dendam oleh etnis Dinka. Presiden Salva Kiir mengirimkan 

wakilnya yaitu Riek Machar untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih 

besar lagi. Namun, Machar tidak berhasil menghalau para pemuda Dinka 

dan Nuer untuk tidak menyerang etnis Murle. Konflik antar etnis tersebut 

tak terhindarkan. (Johnson, 2016) 

 Gesekan yang terjadi antara pihak Presiden Kiir dengan wakilnya 

yaitu Riek Machar semakin kentara. Beberapa pemberontakan dan 

perselisihan etnis yang terjadi di beberapa daerah memperburuk kondisi 

pemerintahan Sudan Selatan. Gesekan antar dua kubu ini membawa partai 

yang mendominasi di pemerintahan Sudan Selatan yaitu SPLM (Sudanese 

Peace Liberation Movement) dengan tensi meningkat. Hingga pada juli 

2013, Presiden Salva Kiir memecat Riek Machar dari posisinya sebagai 

wakil Presiden. Pemecatan Machar dari wakil kepresidenan memicu 

meningkatnya tensi konflik antar etnis. Presiden Salva Kiir berasal dari 

etnis Dinka yang merupakan etnis dengan persentase paling besar di 

Sudan Selatan. Sementara itu, Machar berasal dari etnis Nuer yang 

merupakan etnis terbesar kedua di Sudan Selatan setelah Dinka. 

Pemecatan Machar memperburuk hubungan kedua etnis tersebut. (BBC, 

2014) 

Perselisihan pada awalnya hanya terjadi antara Presiden dan wakil 

Presidennya. Hingga kondisi pemerintahan yang terpecah dan membentuk 



dukungan ke masing-masing kubu. Anggota militer bersenjata pun telah 

tersebar ke seluruh negeri atas perintah dari Presiden Salva Kiir. Hal 

tersebut menyebabkan pihak oposisi tidak tinggal diam dan membentuk 

aliansi untuk mengalahkan pemerintahan Presiden Salva Kiir. Konflik ini 

meluas menjadi konflik sipil antar etnis. Banyak masyarakat sipil menjadi 

korban dan menyebabkan gelombang pengungsi ke beberapa negara di 

sekitar Sudan Selatan. Bentrokan antar militer dan kelompok oposisi pun 

tak terhindarkan, begitu pula kedua etnis yang mengambil perannya dalam 

konflik bersenjata ini. Pembunuhan massal pun terjadi, etnis Dinka 

menyerang etnis Nuer begitu pula sebaliknya. Salah satu kota penghasil 

minyak terbesar di Sudan Selatan yaitu Bentiu telah direbut oleh pihak 

pemerintah dengan militernya berjaga di kota tersebut. (BBC, 2014) 

Upaya pertemuan dan perundingan dilakukan oleh kedua belah 

pihak untuk mencapai perdamaian. Salah satunya adalah perjanjian 

perdamaian pada tahun 2015. Perjanjian perdamaian tersebut diinsiasi oleh 

the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) yang ditanda 

tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak Kiir dan Machar pada agustus 

2015. Penandatanganan perjanjian perdamaian ini tercapai dengan 

berbagai ancaman sanksi dari dunia internasional yaitu embargo senjata. 

Masyarakat sipil menyambut baik adanya perjanjian perdamaian tersebut. 

Setelah perjanjian tersebut, Riek Machar meninggalkan Sudan Selatan. 

Namun perjanjian perdamaian tersebut tidak mampu menghilangkan 

kekerasan dan konflik bersenjata di beberapa daerah. Sehingga korban 

sipil semakin bertambah dan kondisi negara yang berada diambang 

kehancuran akibat konflik tersebut. Tidak saling percaya antar partai dan 

pemerintahan menyebabkan kekerasan dan konflik bersenjata tidak 

berhenti. Selain itu, di beberapa wilayah seperti Wau, masyarakatnya 

menuduh anggota militer telah merampas lahan, menjarah dan melakukan 

pembunuhan diam-diam terhadap penduduk di sana. Puncaknya pada 

oktober 2015, Presiden Salva Kiir membagi 10 negara bagian menjadi 28 

bagian menyebabkan ketegangan antar masyakarat semakin meningkat 



dengan adanya kecemburuan sosial dan ketidakadilan dalam pemerataan 

kesejahteraan. (Blanchard, 2016) 

Pada tahun 2016, Machar kembali ke Juba. Sekembalinya Machar 

ke Sudan Selatan, konflik antar kedua kubu semakin intens terjadi. 

Perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 2015 pun terabaikan. 

Konflik sipil yang semakin banyak memakan korban membuat dunia 

internasional melalui organisasi internasional seperti PBB mengupayakan 

gencatan senjata sebagai awal perdamaian kedua kubu. Pada awal juli 

2016 Gencatan senjata diupayakan bagi kedua pihak dengan memberikan 

ancaman embargo senjata sama seperti pada perjanjian perdamaian pada 

tahun 2015. Selain upaya gencatan senjata, PBB di pimpin Amerika 

Serikat mengirimkan perwakilan pasukan penjaga perdamaian di Sudan 

Selatan atas perintah dari negara-negara di Afrika. Awalnya para pasukan 

perdamaian ditempatkan di bagian perbatasan negara tersebut, namun PBB 

mengupayakan untuk bisa memasuki wilayah pusat dari konflik sipil 

terjadi. Namun, penolakan oleh pihak pemerintah terhadap pasukan 

perdamaian untuk terlibat terjadi. Pemerintah Sudan Selatan menganggap 

bahwa penempatan pasukan perdamaian di wilayah konflik utama hanya 

menjadikan ancaman bagi kedaulatan Sudan Selatan. (Blanchard, 2016) 

Setelah gagalnya upaya gencatan senjata, konflik sipil semakin 

memburuk. Para militer pemerintah menargetkan etnis Nuer sebagai objek 

utama dalam konflik ini. Mulai dari mencari kesetiap rumah hingga untuk 

dieksekusi hingga melakukan serangan langsung terhadap etnis Nuer dan 

kelompok pendukung Riek Machar.  

 

 

 

C. Hukum Humaniter Internasional 

 Menurut sejarahnya, ada 2 cara atau asumsi umum untuk 

menentukkan sejarah hukum humaniter internasional, yaitu sejarah tentang 

perang, hukum dan imperialisme. Rentetan perang yang menjadikan 



adanya hukum humaniter internasional adalah perang dunia pertama, 

perang dunia kedua dan perang dingin. Selain itu, perang Solferino yang 

terjadi di Italia merupakan salah satu sejarah lahirnya hukum humaniter 

internsional. Hukum humaniter internasional erat kaitannya dengan 

organisasi internasional non-pemerintah yaitu International Committee of 

the Red Cross (ICRC). Pendiri ICRC yaitu Henry Dunant merupakan salah 

satu penggagas adanya hukum humaniter internasional yang ditujukan 

untuk hukum pengatur selama peperangan berlangsung. Adanya hukum 

humaniter internasional ini setelah Dunant melihat langsung kondisi 

perang Solferino yang menyebabkan banyak korban jiwa maupun korban 

terlantar baik dari pihak yang terlibat perang maupun masyarakat sipil. 

(Alexander, 2015) 

 Berdasarkan kondisi yang terjadi selama perang Solferino, hukum 

humaniter internasional hadir sebagai hukum selama perang terjadi. 

Kemudian dilanjutkan dengan adanya perbaikan Konvensi Jenewa pada 

tahun 1864 dengan menambahkan memberikan pertolongan terhadap 

korban yang terluka dari pihak militer selama di lapangan. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk memperkuat adanya hukum humaniter internasional 

selama peperangan tersebut terjadi. Dilanjutkan dengan instrumen hukum 

humaniter yaitu Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan 

protocol tambahan 1977. Sebelum abad ke-19, pembatasan perilaku 

perang mengalami kemunduran atau penegakan hukum humaniter 

internasional mengalami kemerosotan. Setelah abad ke-19, adanya 

gerakan mengkodifikasi hukum perang melahirkan hukum humaniter 

internsional modern. (Alexander, 2015) 

Konflik yang terjadi di banyak negara-negara di dunia 

menunjukkan bahwa pada masa sekarang ini masih banyak pelanggaran-

pelanggaran dibidang kemanusiaan. Adanya hukum humaniter 

internasional menjadi salah satu aturan yang ada di lapangan saat perang 

ataupun konflik terjadi. Hukum humaniter internasional merupakan 

hukum perang atau konflik. Hukum humaniter internasional juga menjadi 



salah satu bagian dari hukum internasional. Hukum perang ini juga 

sebagai salah satu bentuk dari mengurangi banyaknya korban yang terluka 

dan terlantar akibat perang maupun konflik. Badan dari hukum 

internasional ini juga menjadi hukum yang melindungi masyarakat sipil 

pada waktu konflik maupun perang terjadi. (Solis, 2010) 

 Beberapa tokoh yang mendefinisikan hukum humaniter 

internasional, diantaranya adalah Mochtar Kusumaatmadja. Hukum 

humaniter internasional adalah bagian hukum yang mengatur tentang 

perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang 

mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara 

melakukan perang itu sendiri. (Kusumaatmadja, 1980) 

Dalam bukunya, Mochtar juga membagi hukum perang menjadi 2, yaitu: 

1. Jus ad Bellum (hukum tentang perang) 

Jus ad Bellum adalah hukum yang mengatur segala tentang perang 

maupun konflik. Kondisi ini mengatur negara terhadap lokasi di mana 

mereka dapat berperang dan aturan tentang penggunaan alat bersenjata 

selama peperangan maupun konflik. Senjata dapat digunakan ketika 

negara tersebut telah dalam kondisi darurat dan dijadikan sebagai alat 

pertahanan. Hukum ini tercantum dalam Piagam PBB tahun 1945.  

2. Jus in Bello (hukum tentang perilaku perang) 

Jus in Bello adalah hukum yang mengatur dan mengontrol pihak-pihak 

yang terlibat peperangan dalam hal penggunaan senjata. Hukum ini 

juga berhubungan erat dengan hukum humaniter internasional. Hukum 

ini bertujuan untuk meminimalkan, mengurangi jumlah korban dan 

melindungi korban konflik maupun peperangan. Jus in Bello terbagi 

menjadi dua, yaitu yang mengatur cara berperang yaitu Hague Laws 

dan yang mengatur perlindungan terhadap korban peperangan yaitu 

Geneva Laws. (Kusumaatmadja, 1980) 

Dalam kaitannya dengan kedua bagian hukum perang tersebut, 

hukum humaniter internasional lebih condong pada Jus in Bello atau 

hukum tentang perilaku perang. Jus in Bello dapat mengatur tindakan 



negara atau kelompok yang terlibat konflik agar mengurangi dampak 

konflik tersebut. Selain itu, melindungi setiap individu yang terlibat 

konflik bersenjata baik itu warga sipil maupun para kombatan juga 

merupakan bagian dari Jus in Bello. Jus in Bello juga mengatur dalam 

pembedaan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima 

selama konflik bersenjata maupun perang berlangsung dan dengan alasan 

apapun penargetan warga sipil tidak dibenarkan. Oleh karena itu, hukum 

humaniter internasional berlaku terlepas dari siapa yang memprakarsai 

konflik bersenjata, melindungi setiap individu didalamnya, termasuk para 

kombatan. (Hannay, 2015) 

Hukum humaniter internasional juga termasuk dari cabang hukum 

internasional yang membatasi dan mengatur penggunaan kekerasan dalam 

konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional mengatur dan 

membatasi jumlah kekerasan dengan cara melindungi dan menyelamatkan 

pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata. Ada 

beberapa prinsip dasar dari hukum humaniter internasional, diantaranya 

yaitu: 

1. Pembeda antara warga sipil dan kombatan 

2. Larangan menyerang hors de combat atau orang yang tidak 

tahu tentang konflik atau orang yang tidak mampu dalam 

berperang. 

3. Larangan dalam menimbulkan penderitaan maupun 

menambahnya. 

4. Memiliki prinsip kebutuhan 

5. Memiliki prinsip proporsionalitas  

Selain prinsip dasar yang dimiliki hukum humaniter internasional, 

juga ada beberapa batasan dari hukum humaniter internasional. 

Diantaranya adalah tidak dapat melarang adanya kekerasan dalam perang 

maupun konflik bersenjata, tidak dapat melindungi seluruh pihak yang 

terlibat konflik dan tidak dapat melarang pihak yang terlibat konflik untuk 

melakukan pertahanan maupun perlawanan. Dasar-dasar utama hukum 



humaniter internasional adalah hak untuk hidup, hak terhadap integritas 

fisik, larangan terhadap perbudakan dan hak akan perlakuan hukum yang 

adil.  (Quintinn, 1999)  

Dalam implementasinya di lapangan, hukum humaniter 

internasional terbagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional 

dan konflik bersenjata non internasional. Konflik bersenjata internasional 

adalah konflik atau perang yang dideklarasikan atau timbul oleh dua atau 

lebih pihak yang terlibat dengan tensi dan menimbulkan dampak yang 

besar bagi masyarakat maupun pihak yang terlibat. Konflik ini terjadi jika 

antara kedua negara atau lebih maupun kelompok dengan pemerintah 

menggunakan intervensi angkatan bersenjata. Konflik bersenjata non-

internasional atau yang biasa disebut sebagai konflik sipil merupakan 

konflik atau masalah internal dalam negaranya, tanpa campur tangan pihak 

luar. Konflik ini identik dengan konflik yang terjadi antara pemerintah dan 

kelompok-kelompok pemberontak maupun antar kelompok satu sama 

lainnya. Namun, tidak semua kekerasan yang terjadi di sebuah negara 

merupakan konflik bersenjata. (Quintinn, 1999) 

Hukum humaniter internasional merupakan hukum atau aturan 

internasional yang dibentuk oleh perjanjian dan kebiasaan. Hasil dari 

perjanjian dan kebiasaan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan 

kepada umat manusia dan menyelesaikan masalah kemanusiaan yang 

timbul akibat dari konflik bersenjata. Hukum humaniter juga 

dikembangkan berdasarkan dari pihak militer. Hal tersebut dimaksudkan 

agar selama konflik berlangsung, pihak yang memiliki senjata tidak dapat 

menyalahgunakan otoritasnya terhadap masyarakat sipil maupun pihak 

musuh. Sehingga pelanggaran hukum dapat dikurangi dan tidak ada alasan 

bagi pihak militer melanggar hukum tersebut untuk kepentingan 

kelompoknya. Berikut ini adalah beberapa perjanjian atau kebiasaan yang 

terbentuk untuk menjadi dasar hukum bagi hukum humaniter 

internasional, yaitu: (Fenrick, 2005) 



1. Konvensi Hague IV tahun 1907 (berisi tentang perang yang ada di 

darat) 

2. Konvensi Jenewa I tahun 1949 (berisi tentang korban yang terluka dan 

terlantar) 

3. Konvensi Jenewa II tahun 1949 (berisi tentang kemaritiman) 

4. Konvensi Jenewa III tahun 1949 (berisi tentang tahanan perang) 

5. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 (berisi tentang masyarakat sipil) 

6. Additional Protocol I atau protokol tambahan tahun 1977 

 Berdasarkan sumber-sumber hukum humaniter internasional, 

beberapa bentuk pelanggaran yang termasuk dalam harus berlakunya 

hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung. Diantaranya 

adalah kejahatan perang, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, 

merampas hak hidup seseorang, menyiksa tawanan perang, penganiyaan, 

pembersihan etnis dan genosida. Kejahatan yang paling parah selama 

konflik bersenjata adalah adanya pembersihan etnis ataupun genosida 

terhadap kelompok tertentu. Genosida merupakan kejahatan atau 

kekerasan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menghapus 

atau menghilangkan suatu kelompok atau etnis. Genosida juga menjadi 

tingkat kejahatan kemanusiaan paling tertinggi. Hal tersebut dikarenakan 

tingginya jumlah korban jiwa dan dilakukan dengan tingkat pembunuhan 

masal. (Fenrick, 2005) 

D. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Sudan Selatan 

 Hukum humaniter internasional telah ada sejak awal perang dunia 

pertama. Hukum humaniter ada ditujukan untuk melindungi seluruh pihak 

dari dampak perang. Selain itu, hukum humaniter internasional juga 

disebut sebagai hukum perang. Adanya hukum humaniter internasional 

sebagai hukum yang mengatur selama perang atau konflik berlangsung 

tidak menjamin hilangnya pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. 

Bahkan sebelum adanya hukum humaniter, perang-perang sebelumnya 

lebih banyak menelan korban jiwa dan perang tidak dijalankan sesuai 

dengan ketentuan hukum tersebut. Pelanggaran hukum humaniter pada 



saat perang Solferino seperti pembunuhan terhadap para anggota militer 

dengan cara ditembak dan ditikam, selain itu para tawanan disiksa. Hal 

tersebut merupakan salah satu contoh kejahatan kemanusiaan yang 

menyebabkan adanya inisiasi tentang hukum perang. (Fenrick, 2005) 

 Berbagai tantangan harus dihadapi Sudan Selatan pasca 

kemerdekaannya, salah satunya adalah konflik sipil. Konflik sipil yang 

terjadi di Sudan Selatan telah menelan banyak korban jiwa. Konflik sipil 

telah terjadi bahkan sebelum kemerdekaan diraih oleh Sudan Selatan. 

Setelah kemerdekaannya, Sudan Selatan merupakan negara baru merdeka 

yang masih dibawah bayang-bayang kekerasan dan konflik. Permasalahan 

etnis merupakan penyebab utama dari konflik yang terjadi di Sudan 

Selatan. Saling balas menyerang terjadi antara beberapa etnis, yaitu Dinka, 

Nuer dan Murle. Pada desember 2013, konflik antara etnis Dinka dan Nuer 

pecah. Konflik ini terjadi antara pihak pemerintah yaitu Presiden Salva 

Kiir yang didukung oleh etnis Dinka dengan wakil Presidennya yaitu 

Rieck Machar yang didukung oleh etnis Nuer. Konflik tersebut telah 

kembali membuat Sudan Selatan menghadapi kekerasan setelah 2 tahun 

kemerdekaannya. Konflik antar etnis ini telah menelan banyak korban jiwa 

dan terjadinya banyak pelanggaran hukum humaniter internasional. 

(Hawden, 2013) 

 Pelanggaran hukum humaniter internasional di konflik sipil Sudan 

Selatan telah terjadi semenjak konflik tersebut pecah. Salah satu 

pelanggaran HHI di konflik Sudan Selatan adalah penembakan yang 

dilakukan oleh militer dari pihak pemerintah kepada masyarakat dari etnis 

Nuer. Penembakan ini terjadi sejak desember 2013 tepat pada saat itu 

konflik sipil pecah di daerah Juba. Penembakan tersebut menargetkan 

masyarkat dari etnis Nuer bahkan masyarakat yang terlihat seperti etnis 

Nuer. Bahkan tidak hanya masyarakat dari etnis Nuer, namun juga dari 

Dinka yang dicurigai seperti Nuer. Pihak militer seharusnya melindungi 

masyarakat dan tidak menargetkan masyarakat sipil menjadi objek 

senjatanya. (Hawden, 2013) 



Penembakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap etnis Nuer 

termasuk salah satu pembunuhan massal selama konflik tersebut 

berlangsung. Banyak masyarakat sipil etnis Nuer bahkan Dinka yang 

dicurigai sebagai etnis Nuer menjadi korban dari kekejaman konflik ini. 

Kekerasan kedua etnis tersebut semakin meluas hingga memberikan 

dampak ke masyarakat sipil yang tak terlibat konflik. Penembakan ini 

terjadi di beberapa wilayah bagian di Sudan Selatan seperti Juba sebagai 

ibu kota negara tersebut sekaligus menjadi tempat pusat pemerintahan 

serta Jonglei yang merupakan kota dengan penduduk terbesar dan wilayah 

terluas di Sudan Selatan. (Hawden, 2013) Penembakan dan kekerasan 

kedua pihak tersebut telah menelan 50.000 jiwa dan jutaan orang 

kehilangan tempat tinggal. Selain menargetkan masyarakat sipil sebagai 

salah satu objek senjatanya, para militer bersenjata ini juga menembak 

anggota organisasi kemanusiaan saat bertugas di lapangan. Pada agustus 

2014, 6 orang anggota organisasi kemanusiaan menjadi korban di Maban 

County. Para pekerja kemanusiaan tersebut membawa persediaan obat-

obatan, vaksin, makanan, air bersih hingga membantu beberapa pengungsi 

di sana untuk menemukan anggota keluarganya. (ICRC, 2014) 

Konflik ini juga menyebabkan banyak fasilitas umum hancur. 

Fasilitas umum tersebut hancur dikarenakan serangan bom. Bom tersebut 

menghancurkan beberapa sekolah, rumah sakit, dan prasarana publik 

lainnya. Akibat adanya pemboman dibeberapa sekolah, hal tersebut 

menyebabkan banyaknya anak-anak Sudan Selatan yang tidak bisa 

mengenyam pendidikan. Anak-anak ini harus berhenti menempuh 

pendidikannya karena tidak adanya rasa aman dan kondisi sekolah mereka 

sudah hancur. Penyerangan terhadap fasilitas umum juga menelan korban 

jiwa dan menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat terdampak 

konflik bersenjata ini. (Hassan, 2014) 

Kondisi perempuan di Sudan Selatan sangat memprihatinkan. 

Banyak perempuan yang menjadi korban dan dibantai oleh pihak militer di 

sana. Sebelum dibantai, perempuan tersebut terlebih dahulu disiksa hingga 



diperkosa. Pemerkosaan dan pembantaian terhadap kaum perempuan telah 

terjadi sejak konflik terjadi. Pembantaian dilakukan oleh anggota militer 

Sudan Selatan umumnya dengan menggunakan pisau dikarenakan untuk 

menghemat peluru dari senjatanya. Sebelum dibunuh dengan keji, 

perempuan tersebut diperkosa dan mendapatkan kekerasan seksual dari 

anggota militer. Hal tersebut juga terjadi pada remaja perempuan. Ada 

beberapa orang yang berhasil melarikan diri setelah diperkosa. Setelah 

dibunuh, para perempuan itu umumnya dibuang ke sungai. Begitupun 

dengan anak-anak di sana, disiksa dan dibantai kemudian menjadi korban 

kejamnya konflik bersenjata. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan 

secara seharusnya. Mereka tidak diperbolehkan pergi ke sekolah dan 

sekolah mereka dihancurkan. Hal tersebut juga membuat angka kelaparan 

dan kematian semakin tinggi di konflik bersenjata Sudan Selatan. 

(Dearden, 2017) 

Kekerasan terhadap anak-anak selama konflik membuat mereka 

trauma dan kehilangan hak-hak mereka dalam menjalankan kehidupan. 

Selain mendapatkan kekerasan dan terenggut haknya menerima 

pendidikan, anak laki-laki di Sudan Selatan juga direkrut oleh militer di 

sana. Mereka dilatih secara paksa sejak kecil tentang penggunaan senjata. 

Lebih dari 19.000 anak-anak direkrut oleh kelompok bersenjata maupun 

pihak militer pemerintah. Perekrutan dan pelatihan penggunaan senjata ini 

dimaksudkan agar anak-anak di Sudan Selatan ikut berperan dan 

menambah anggota kelompok bersenjata. Perekrutan dan kekerasan 

seksual yang mereka dapatkan berdampak pada kondisi psikologis  mereka 

seperti trauma dan depresi. Sekitar 900.000 anak Sudan Selatan berada 

dibawah tekanan oleh kondisi tersebut. Selain itu, mereka juga kekurangan 

pangan dan terancam berbagai macam penyakit. Akibatnya lebih dari 

2.300 anak di Sudan Selatan menjadi korban kekejaman konflik bersenjata 

tersebut. (UNICEF, 2017) 

Konflik bersenjata ini juga memberikan dampak terhadap para 

pekerja di bidang media televisi maupun berita online. Para jurnalis ini 



dibunuh atau ditawan oleh kelompok bersenjata di Sudan Selatan. Dalam 

konflik bersenjata sudah menjadi rahasia umum jika seorang jurnalis akan 

menjadi salah satu target. Hal itu dikarenakan para pemberi informasi ini 

bertugas untuk melaporkan dan menginformasikan kepada seluruh dunia 

tentang keadaan, seseorang maupun seperti kondisi di konflik bersenjata. 

Sejak awal tahun 2015, sekitar 60 orang jurnalis telah menjadi korban 

konflik bersenjata di Sudan Selatan. Selain itu, para jurnalis lainnya 

bekerja dibawah tekanan dan ancaman dari pihak yang merasa dirugikan 

dari berita mereka. Ancaman yang diterima jurnalis ini biasanya berbentuk 

seperti ancaman diasingkan, dipulangkan kembali ke negara asalnya, 

ancaman terhadap keamanan keluarganya maupun ancaman pembunuhan. 

Pada tahun 2015, Sudan Selatan menjadi tempat kedua sebagai tempat 

paling tidak aman bagi jurnalis di seluruh dunia. (Greenslade, 2015) 

Kekerasan dalam konflik bersenjata juga terjadi terhadap pekerja 

kemanusiaan. Pekerja kemanusiaan dan volunteer ini mengalami 

kekerasan selama melakukan tugasnya di lapangan. Mereka dirampok, 

diperkosa hingga dibunuh oleh anggota militer maupun kelompok 

bersenjata di sana. Perampokan dilakukan dengan mencegat transportasi 

yang mereka gunakan selama bertugas maupun mengancamnya 

menggunakan senjata. Hal ini sering terjadi seiring dengan keterlibatan 

pekerja kemanusiaan di banyak konflik. Setelah dirampok, pekerja 

kemanusiaan perempuan banyak mengalami kekerasan seksual dan 

perkosaan selama mereka bertugas. Perkosaan dan kekerasan seksual juga 

terjadi terhadap perempuan di Sudan Selatan. Mereka juga dibunuh 

dengan berbagai cara yang mengerikan, seperti ditembak mati ataupun 

disiksa terlebih dahulu. Pengrusakan pun telah banyak terjadi di berbagai 

rumah sakit dan camp dari beberapa organisasi kemanusiaan. Rumah sakit 

dan berbagai fasilitas kesehatan dirampok, dirusak hingga dibom luluh 

lantak tak bersisa. Hal ini sudah menjadi hal biasa ketika konflik 

bersenjata terjadi. (McIlreavy, 2016) 



Kekerasan yang dialami masyarakat di Sudan Selatan akibat 

konflik sipil sudah berdampak hingga banyaknya korban jiwa. Kekerasan, 

penembakan, perkosaan hingga pembunuhan massal telah terjadi 

sepanjang konflik ini. Segi kerugian yang dirasakan masyarakat akibat 

konflik ini juga beragam, seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan 

keluarga, terenggut haknya untuk menjalani kehidupan secara bebas dan 

damai hingga kehilangan nyawa. Pembunuhan massal telah terjadi sejak 

kedua etnis ini bersinggungan. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh 

militer pihak pemerintah terhadap etnis Nuer. Mereka ditembaki hingga 

disiksa dan ditawan oleh pihak militer pemerintah. Pembunuhan massal 

yang terus terjadi akan mengindikasikan adanya genosida. Kondisi 

masyarakat yang minim akan perangkat perlawanan hingga tidak adanya 

pihak yang bertanggungjawab akan pembunuhan massal tersebut. Belum 

lagi kedua pihak yang berkonflik terus saling berbalas serangan dan 

perlawanan. Kekerasan tak terhindarkan dan puluhan ribu masyarakat sipil 

menjadi korbannya. (Sengupta, 2017) 

 

 

 

 

 

 


