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BAB IV 

Upaya yang Dilakukan International Committee of the Red Cross 

(ICRC) dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Sudan 

Selatan 

Pada bab ini akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan 

oleh ICRC dalam penegakan hukum humaniter internasional di Sudan 

Selatan dengan rentang tahun 2013-2018. Berdasarkan hipotesa, dapat 

disimpulkan ada 2 upaya secara umum yang dilakukan ICRC dalam 

penegakan hukum humaniter internasional di Sudan Selatan. Bagian 

pertama adalah dengan cara pendekatan, identifikasi dan sosialisasi oleh 

ICRC kepada masyarakat sipil. Kemudian yang kedua adalah dengan cara 

melakukan pelatihan dan prosedur apa saja oleh ICRC kepada para 

kombatan atau para pembawa senjata.  

 

 

A. Melakukan Pendekatan, Identifikasi dan Sosialisasi kepada 

Masyarakat Sipil 

1. Pendekatan dan identifikasi kepada masyarakat di konflik 

bersenjata Sudan Selatan 

 International Committee of the Red Cross adalah organisasi 

internasional non pemerintah di bidang kemanusiaan telah memiliki 

perwakilannya di hampir seluruh negara di dunia. Sebagai organisasi 

kemanusiaan, ICRC telah terlibat dalam kegiatan kemanusiaan sejak 

konflik bergejolak di Sudan. Hal tersebut telah membuat ICRC terlibat 

semenjak Sudan Selatan belum merdeka dari Sudan. Keterlibatan 

ICRC di Sudan sejak tahun 1986 dengan konflik yang terjadi antara 

pemerintah Sudan dengan kelompok SPLM/A (Sudan People 

Liberation Movement/Army). Sejak itu, ICRC telah membentuk 

perwakilannya di beberapa kota terdampak konflik. Diantaranya 

adalah Malakal, Bentiu, Wau dan Jonglei. (ICRC, 2013) 
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 Sudan Selatan merupakan negara dunia ketiga yang merdeka pada 

tanggal 9 juli 2011 dari Sudan. Setelah kemerdekaannya, Sudan 

Selatan memiliki legitimasi dalam mengatur negaranya. Kemerdekaan 

Sudan Selatan tidak lantas membuat negara ini mampu mencapai 

kesejahteraan dan kestabilan negaranya. Tantangan dan hambatan 

datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Tepat setelah 2 tahun 

kemerdekaannya, tepatnya pada desember tahun 2013 konflik internal 

pecah. Konflik ini melibatkan pihak pemerintah dan etnis-etnis besar 

di Sudan Selatan. Akibatnya banyak masyarakat sipil menjadi korban 

hingga menimbulkan banyaknya gelombang pengungsi ke beberapa 

negara di sekitar. Selain itu, konflik sipil ini telah menyebabkan 

terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional. (Rosen, 2018) 

 Kondisi Sudan Selatan sebagai negara baru merdeka rentan akan 

adanya perselisihan. Kondisi ini menimbulkan banyak tantangan 

maupun hambatan yang dihadapi Sudan Selatan pasca kemerdekaan. 

Sehingga konflik sipil setelah kemerdekaannya tidak terhindarkan. 

Konflik etnis dengan latar belakang perebutan kekuasaan antar kedua 

belah pihak yaitu Presiden Salva Kiir didukung oleh etnis Dinka 

dengan oposisi Riek Machar didukung oleh etnis Nuer. Konflik ini 

telah menelan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil, kelompok 

bersenjata, kelompok militer hingga anggota organisasi kemanusiaan. 

Selain menyebabkan korban jiwa, konflik juga menyebabkan 

terenggutnya hak-hak kemanusiaan, merugikan banyak pihak, serta 

memberikan dampak secara fisik maupun mental. Konflik identik 

dengan kekerasan dan penggunaan senjata yang akan memberikan 

dampak pada adanya pemerkosaan dan perenggutan hak-hak 

kemanusiaaan. Masyarakat sipil kehilangan rasa aman dan 

memunculkan trauma mendalam bagi mereka.  

 Dalam sejarahnya, konflik memang sudah mengakar sejak dulu. 

Keberagaman etnis dapat menyebabkan konflik jika sebuah negara 

tidak memberikan hak yang setara bagi etnis-etnis tersebut. Hal itu 
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akan menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan sosial. Adanya 

konflik di sebuah negara merupakan salah satu bentuk dari gagalnya 

negara dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi 

masyarakatnya. Sebagai organisasi internasional yang bergerak di 

bidang kemanusiaan, ICRC identik dengan perang dan konflik. ICRC 

merupakan pionir penegakan hukum humaniter internasional dan 

mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan selama 

konflik berlangsung. Selain itu, ICRC juga memberikan dukungan 

kepada korban konflik dengan mendirikan rumah sakit sementara dan 

memberikan fasilitas kesehatan.  

 Sejak konflik sipil Sudan Selatan pecah pada desember 2013, 

ICRC telah memiliki perwakilannya. ICRC mendirikan delegasinya di 

Juba untuk pertama kali pada saat kemerdekaan Sudan Selatan yaitu 

pada 9 juli 2011. Didirikannya ICRC di Juba merupakan bagian dari 

ditandatanganinya Geneva Convention oleh Sudan Selatan sebagai 

negara baru. Konvensi Jenewa merupakan landasan dasar dari hukum 

humaniter internasional. Setiap negara yang menandatangi Konvensi 

Jenewa secara langsung wajib memiliki organisasi kemanusiaan di 

negaranya sebagai bentuk implementasi dari Konvensi Jenewa 

tersebut. ICRC memecah delegasinya ke beberapa kota yang ada di 

Sudan Selatan yaitu Malakal, Bentiu, Wau dan Bor. Jumlah anggota 

yang disebar kesetiap daerah tersebut adalah 400 orang. (ICRC, 2013) 

Tujuan dari didirikannya setiap perwakilan ICRC agar pelaksanaan 

dari organisasi kemanusiaan ini dapat mencapai ke wilayah-wilayah 

yang tak terjangkau. Setiap perwakilan ini akan memiliki fasilitas yang 

sama dengan delegasi ICRC pusat. Selain itu, hal tersebut juga 

dilakukan untuk mengurangi jumlah korban luka maupun terlantar.  

Isi dari Konvensi Jenewa terdiri dari: 

1. Konvensi jenewa yang pertama pada tahun 1949 berisi tentang 

pertolongan dan perlindungan terhadap korban terlantar 

maupun terluka selama konflik berlangsung. 
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2. Konvensi jenewa yang kedua pada tahun 1949 berisi tentang 

perlindungan dan pertolongan terhadap korban terlantar, 

terluka dan kapal karam dalam konflik bersenjata di laut. 

3. Konvensi jenewa yang ketiga pada tahun 1949 berisi tentang 

peraturan perlakuan kepada tahanan perang.  

4. Konvensi jenewa yang keempat pada tahun 1949 berisi tentang 

pentingnya perlindungan kepada masyarakat sipil selama 

konflik berlangsung.  

5. Protocol tambahan dalam konvensi jenewa yang pertama dan 

kedua tahun 1977 berisi tentang perlindungan terhadap korban 

konflik bersenjata internasional dan perlindungan terhadap 

konflik bersenjata nasional. 

6. Protokol tambahan dalam konvensi jenewa yang ketiga tahun 

2005 berisi tentang perlindungan kepada segala bentuk 

transportasi maupun hal-hal yang berhubungan dengan ICRC 

dengan menggunakan lambang atau bendera selama bertugas di 

lapangan.  

 Setelah didirikannya perwakilan-perwakilan ICRC di beberapa 

kota, terbentuklah the South Sudan Red Cross (SSRC). SSRC didirikan 

setelah 2 tahun kemerdekaan Sudan Selatan yaitu pada juni 2013. 

Organisasi kemanusiaan regional ini ada tepat sebelum konflik sipil 

antar etnis di Sudan Selatan pecah. Tujuan didirikannya organisasi 

kemanusiaan regional ini agar intensifnya operasi-operasi yang 

dilakukan oleh ICRC. SSRC juga merupakan organisasi dibawah 

perintah operasi dari International Red Cross and Red Crescent 

Movement. Kemudian SSRC juga diakui sebagai komunitas nasional 

yang ke 189 di dunia. Operasi dari SSRC ini diintensifkan sebagai 

komunitas dari masyarakat Sudan Selatan untuk masyarakat Sudan 

Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, SSRC ditujukan untuk 

melanjutkan peran ICRC di wilayah-wilayah Sudan Selatan yang tak 
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terjangkau serta agar tercapainya masa depan yang lebih baik bagi 

masyarakat Sudan Selatan. (ICRC, 2013) 

Mengirimkan perwakilan-perwakilannya secara langsung ke 

masyarakat membuat ICRC lebih mudah mendapatkan akses 

memberikan pertolongan dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai 

dengan prinsip dan tujuannya. Selain membentuk SSRC, ICRC juga 

membentuk organisasi kemanusiaan nasional yaitu Emergency Action 

Teams (EAT). EAT adalah bagian dari sub unit SSRC yang menangani 

permasalahan dengan skala darurat kecil hingga pertengahan. EAT 

juga menjadi sub unit yang akan melakukan penanganan pertama 

terhadap korban-korban konflik sebelum akan ditangani oleh SSRC 

maupun ICRC dalam kondisi darurat. Anggota dari EAT merupakan 

volunteer. Meskipun bersifat suka rela, anggota dari EAT dilatih dalam 

melakukan pertolongan pertama, kondisi darurat, menjalani 

komunikasi lapangan dan membawa peralatan medis seperti ICRC dan 

SSRC. Pembagian tim ke sub unit sangat membantu ICRC dalam 

menjalankan tugasnya. Hal ini juga membuat pihak-pihak medis ini 

dapat menjangkau wilayah terjauh dan mengurangi angka korban yang 

terlantar. (ICRC, 2014) 

Diperluasnya jangkauan delegasi-delegasi ke wilayah-wilayah tak 

terjangkau membuat ICRC mampu meningkatkan upayanya dalam 

mengurangi jumlah korban dan korban terlantar. ICRC bersama 

delegasi-delegasinya selama beberapa bulan pertama penugasannya 

telah mampu mengurangi penderitaan para korban dengan memberikan 

bantuan secara langsung seperti persediaan obat-obatan, makanan, air 

bersih, tempat tinggal sementara, kebutuhan-kebutuhan primer 

maupun sekunder, serta menyediakan tempat operasi dan pengobatan 

bagi mereka yang terluka maupun terlantar. Kemudiaan ICRC juga 

menyediakan peralatan bertani beternak untuk masyarakat di sana. Hal 

itu dimaksudkan agar masyarakat dapat menyambung hidup dan 
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menggunakan lahan yang ada di sekitar mereka menjadi lahan 

pertanian maupun peternakan. (ICRC, 2013) 

Dalam penanganan korban terluka, ICRC menyediakan 

transportasi yang dapat mengantar korban jika dalam keadaan darurat 

dan membutuhkan penanganan lebih detail. Dalam kondisi konflik, air 

bersih akan sulit didapatkan. ICRC melakukan perbaikan dan 

pembangunan sistem air untuk meningkatkan kualitas air bersih dan air 

minum yang layak bagi masyarakat. Sebagai organisasi kemanusiaan, 

ICRC juga mengunjungi tahanan perang baik di pihak militer negara 

maupun pihak kelompok pemberontak. Kunjungan terhadap para 

tahanan ini bertujuan untuk memastikan tahanan tersebut diperlakukan 

sesuai dengan hukum yang berlaku dan mendapatkan hak-haknya. 

(ICRC, 2013) 

ICRC sebagai pihak yang mengamati akan memastikan bahwa para 

tahanan ini diperlakukan secara semestinya dan meningkatkan 

kesadaran hukum perang kepada pihak yang melakukan penahanan. 

Selain itu ICRC juga melakukan kunjungan rutin kepada para tahanan 

untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Seperti yang diatur 

dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang ketiga berisi tentang 

perlakuan dan perlindungan kepada tahanan perang. Kunjungan 

kepada tahanan perang ini dilakukan ICRC dengan memastikan 

perlakuan yang baik, mengadakan sesi ngobrol dengan tahanan, serta 

memastikan kualitas  dan ketersediaan makanan, minuman dan obat-

obatan bagi kebutuhan para tahanan. (ICRC, 2013) 

Kunjungan ICRC kepada para tahanan juga dilakukan untuk 

menghindari adanya pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut 

seperti penyiksaan, tidak diberikan hak-hak primer seperti makan dan 

minum serta kehilangan akses untuk bertemu dengan keluarganya. 

Selain melakukan kunjungan rutin kepada para tahanan, ICRC juga 

ikut berpartisipasi mengawasi dalam proses pemindahan tempat 

tahanan, keamanan serta tempat para tahanan ditahan. Kemudian 
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dalam kurun waktu tahanan selesai, para tahanan tersebut akan keluar 

dan kembali ke keluarganya. Proses pengembalian tahanan ke 

keluarganya juga turut serta diawasi oleh ICRC. ICRC bertugas 

memastikan para tahanan perang tersebut kembali ke keluarganya 

dengan kondisi yang sama seperti mereka sebelum ditahan. Setidaknya 

dalam waktu beberapa bulan ICRC memulangkan kurang lebih 22 

orang tahanan perang.  

Keterlibatan ICRC dalam pemulangan para tahanan dapat dilihat 

sebagai fasilitator. ICRC memfasilitasi kepulangan para tahanan 

tersebut hingga bertemu dengan keluarganya. Pemulangan para 

tahanan tersebut diiringi dengan penandatangan perjanjian dari para 

tahanan dengan pihak yang menahan mereka. Salah satu bagian dari 

kesepakatan tersebut adalah kebebasan para tahanan yang secara 

langsung disetujui oleh pihak yang melakukan penahanan. Para 

tahanan ini kebanyakan ditahan di wilayah yang jauh dari pemukiman. 

Oleh karena itu, selain menjadi fasilitator, ICRC juga bertugas 

memastikan kondisi kesehatan para tahanan yang siap untuk 

melakukan perjalanan pulang. Dalam tahap perjanjian, ICRC tidak 

terlibat didalamnya. Mereka memfasilitasi dan memantau proses dari 

jalannya perjanjian tersebut. Hal tersebut untuk menjaga netralitas dari 

ICRC itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang tercantum 

dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang ketiga tentang perlakuan dan 

perlindungan tahanan perang. Beberapa perjanjian yang ditandatangani 

pada desember 2017 diantaranya adalah the Agreement of Cessation of 

Hostilities, Protection of Civilians dan Humanitarian Access.  (ICRC, 

2018) 

Pendekatan dan identifikasi ke masyarakat langsung membuat 

tugas ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dapat dilaksanakan. 

Dengan keberadaan langsung para pekerja kemanusiaan ini, dampak 

dalam mengurangi angka kekerasan dan korban jiwa dapat diredam. 

Hal tersebut juga dapat dilihat langsung oleh masyarakat dengan 
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kinerja ICRC di lapangan. Selain itu dengan adanya hukum humaniter 

internasional sebagai aturan dalam perang maupun konflik dapat 

memberikan rasa aman yang sempat hilang akibat kekerasan dan 

penggunaan senjata tanpa adanya peraturan. Keharusan dari ICRC 

turun langsung ke lapangan membuat mereka dapat mengidentifikasi 

dan memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak konflik. 

Dikarenakan dalam situasi konflik, sebuah negara tidak mampu 

mempertahankan stabilitas negaranya dan tidak mampu menjamin rasa 

aman kepada masyarakat. Oleh karena itu salah satu solusi dari 

pengurangan dan perlindungan masyarakat terdampak konflik adalah 

dengan pengenalan dan penyampaian hukum humaniter internasional. 

Karena selain para kombatan dan pembawa senjata, masyarakat 

merupakan salah satu aktor yang harus dilindungi selama konflik 

terjadi.  

 

2. Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional kepada masyarakat 

dan kelompok bersenjata Sudan Selatan 

Konflik sipil yang terjadi di Sudan Selatan semenjak 2013 lalu 

telah menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak masyarakat. 

Kekerasan dan berbagai macam pelanggaran hukum humaniter 

internasional tidak terhindarkan. Berbagai macam kerugian akan 

menjadi beban sebuah negara ketika konflik terjadi. Tidak hanya itu, 

dampak paling signifikan akan dirasakan oleh masyarakat sipil. 

Masyarakat kehilangan rasa aman, kehilangan pekerjaan, merasa 

terancam setiap waktu, serta kehilangan hak-hak untuk menjalani 

kehidupan. Kemudian dampak secara fisik dan mental akan 

membayangi kehidupan mereka, seperti rasa trauma. Selain itu, anak-

anak kehilangan hak pendidikan dan potensi yang sangat besar dari 

kelompok militan melakukan perekrutan tentara anak. Perempuan 

menjadi sasaran kekerasan seksual dan perkosaan hingga dibunuh.  
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Sebuah negara yang telah merdeka merupakan deskripsi dan 

bentuk nyata dari masyarakat didalamnya bisa menjalani kehidupan 

dan mendapatkan hak-hak mereka. Ketika konflik menjadi awal dari 

hilangnya kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut secara 

perlahan-lahan. Pada masa sekarang ini, dapat dikatakan bahwa perang 

sudah tidak ada lagi. Justru konflik sipil dengan berbagai macam latar 

belakang akan menjadi bayang-bayang dari keutuhan dan perdamaian 

sebuah negara. Konflik bisa muncul karena berbagai macam 

permasalahan maupun perbedaan. Konflik identik dengan senjata dan 

kekerasan yang pada akhirnya akan menyisakan korban jiwa dan 

kerugian.  

Memahami dan mempelajari hukum tentang konflik maupun 

perang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat. Dengan 

cara mempelajari, maka masyarakat akan mampu mengerti dari bahaya 

konflik serta dapat mengurangi jumlah korban jiwa. Langkah awal dari 

ICRC sebagai pionir sekaligus promotor hukum humaniter 

internasional adalah pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat. 

Dengan sosialisasi, ICRC dapat memperkenalkan dan mempromosikan 

hukum humaniter internasional ke seluruh elemen masyarakat bahwa 

selama konflik maupun peperangan terhadap aturan yang harus ditaati 

dan hukum yang melindungi mereka dari kejahatan perang. Pentingnya 

sosialisasi hukum humaniter internasional kepada masyarakat 

dikarenakan terlalu banyak pelanggaran hukum humaniter 

internasional dan tidak semua masyarakat mengerti apa itu hukum 

humaniter internasional jika hanya dengan penyebaran dari mulut 

kemulut atau menggunakan selebaran saja.  

Oleh karena itu, ICRC mengadakan sosialisasi hukum humaniter 

internasional kepada masyarakat sebagai bentuk dari promosi dan 

penegakan hukum humaniter internasional di Sudan Selatan. 

Pengenalan dan penyampaian apa itu hukum humaniter internasional 

dengan cara mengumpulkan masyarakat di suatu tempat dan 
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menempatkan 3-4 orang perwakilan ICRC untuk menyampaikan 

kepada masyarakat apa itu hukum perang dan seperti apa bentuknya. 

Sosialisasi ini juga mampu mendekatkan pihak perwakilan ICRC di 

lapangan dengan korban konflik. Tatap muka secara langsung dan 

saling bertukar pandangan membuat sosialisasi menjadi lebih relevan 

sebagai pilihan dalam menyebarkan dan menegakkan hukum 

humaniter internasional. (ICRC, 2014) 

Sosialisasi ke masyarakat tentang hukum humaniter internasional 

juga merupakan salah satu cara ICRC berkomunikasi dengan banyak 

kalangan. Hal tersebut juga meningkatkan rasa percaya masyarakat ke 

organisasi kemanusiaan ini. Sebagai organisasi kemanusiaan, dekat 

dengan masyarakat merupakan salah satu metode ICRC dalam 

menangani permasalahan. Kedekatan dengan masyarakat juga 

menyebabkan mudahnya proses mobilisasi jika kondisi darurat terjadi. 

Pentingnya mengenali sebuah situasi dan lingkungan juga menjadi 

tantangan dari pelaksanaan tugas ICRC di masyarakat. Kondisi 

masyarakat yang majemuk sehingga memiliki pola pikir yang berbeda-

beda membuat ICRC harus memiliki anggota yang terlatih dan cepat 

tanggap akan situasi. Oleh karena itu, sebelum memberikan sosialisasi 

dan penanganan ke masyarakat, para pekerja kemanusiaan ini dilatih 

dalam memberikan pertolongan pertama, memahami hukum humaniter 

internasional dan mengendalikan situasi darurat selama konflik. 

Pentingnya sosialisasi tentang hukum humaniter internasional juga 

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konflik. 

Masyarakat sipil menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dalam 

sebuah konflik bersenjata. Sosialisasi ini juga mempermudah ICRC 

dalam menjalankan tugasnya seperti yang tercantum dalam Konvensi 

Jenewa keempat pada tahun 1949 berisi tentang fokus perlindungan 

terhadap masyarakat selama konflik berlangsung. Konvensi Jenewa 

tahun 1949 yang keempat juga menegaskan bahwa fokus utama dari 

hukum humaniter internasional tidak hanya kombatan saja. Dalam 
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Konvensi Jenewa ke empat tersebut berisi tentang peraturan 

perlindungan kepada masyarakat. Diantaranya pada artikel 14 tentang 

penyediaan rumah sakit, zona aman dan tempat tinggal sementara bagi 

korban terdampak konflik. Kemudian artikel 16-19 mengatur tentang 

pertolongan dan perlindungan dari korban luka dan terlantar untuk 

dievakuasi sehingga mendapatkan pertolongan secepatnya. Serta 

dalam artikel 28-29 berisi tentang zona berbahaya dari konflik dan 

tanggung jawab dari pihak yang berkonflik terhadap senjata dan 

perlakuan mereka selama konflik berlangsung. (ICRC, 2010) 

Sosialisasi tentang hukum humaniter internasional juga dilakukan 

kepada kelompok bersenjata. Hingga tahun 2018, kelompok bersenjata 

di berbagai negara dunia meningkat setiap tahunnya. Begitupula 

dengan kelompok bersenjata yang ada di Sudan Selatan, hingga 6 

tahun konflik tersebut berlangsung telah muncul 60 kelompok 

bersenjata. Semakin banyaknya kelompok bersenjata dalam sebuah 

konflik menimbulkan konsekuensi semakin tinggi jumlah korban jiwa 

dan tantangan terhadap kemanusiaan. Kelompok bersenjata dalam 

sebuah konflik bersenjata umumnya merupakan bagian dari oposisi 

atau pemberontak dari pihak pemerintah. Kelompok ini muncul 

dikarenakan oleh berbagai macam hal diantaranya adalah merasa 

ketidakadilan dalam pemerintahan yang berkuasa. Semakin banyaknya 

kelompok bersenjata di sebuah negara juga meningkatkan jumlah 

kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. (ICRC, 2018) 

Pentingnya pemahaman dari kelompok bersenjata terhadap hukum 

humaniter internasional sebagai hukum perang sangat diperlukan 

untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan batasan-batasan dalam 

penggunaan senjata selama konflik berlangsung. Adanya sosialisasi 

tentang pengenalan dan pemahaman hukum humaniter internasional 

kepada kelompok bersenjata membuat ICRC mampu mengenali 

mereka dan berbicara satu sama lain. Sebagai organisasi netral, ICRC 

mendapat keuntungan dengan mampu terlibat kepada semua pihak 
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selama konflik berlangsung. Sifatnya yang netral membuatnya tidak 

boleh memihak kepada pihak manapun selama konflik dan 

mempertahankan netralitas tersebut untuk menciptakan perdamaian.  

Dalam menciptakan perdamaian dibutuhkan netralitas, 

kemanusiaan dan universalitas. Hal tersebut sesuai dengan prinsip 

dasar dari International Committee of the Red Cross. Sehingga 

kelompok bersenjata yang umumnya berada dipihak lawan juga 

mendapatkan perhatian dari ICRC. Justru dengan pengenalan hukum 

perang kepada mereka dapat mengurangi jumlah korban jiwa. 

Kemudian ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dan aktor eksternal 

dalam konflik ini mampu membawa pengaruh terhadap perilaku dari 

kelompok bersenjata ini. Serta kriminalisasi kepada organisasi 

eksternal dalam turut campur pada kelompok bersenjata juga 

menimbulkan sentimen dan pandangan negatif dari masyarakat. 

(ICRC, 2018) 

Pemberian pemahaman tentang adanya hukum perang juga 

didukung penuh oleh Presiden ICRC yaitu Peter Maurer. Seperti dalam 

kutipannya: (ICRC, 2018) 

“With greater respect for the rules of war, people’s suffering in 

conflict would be greatly reduced. This study provides us with 

evidence about the factors that cultivate restraint and that contribute 

to the prevention of violations”. Dia juga menambahkan bahwa “It 

points to ways that ICRC and others can ensure that the basic 

principles of international humanitarian law are embedded in the DNA 

of all members of armed forces and armed groups”. 

Pengenalan hukum humaniter internasional juga penting dilakukan 

kepada perempuan. Sepanjang konflik sipil yang terjadi sejak 2013 

lalu, Sudan Selatan bukan merupakan negara yang ramah bagi 

perempuan. Perempuan dirampas haknya dalam menjalani kehidupan 

dan dijadikan sebagai objek kekerasan seksual. Ironisnya justru 

kekerasan seksual dan perkosaan itu datang dari para pembawa senjata 
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termasuk anggota militer pemerintah dan kelompok bersenjata. 

Konflik menjadi mimpi buruk bagi kaum perempuan yang terdampak 

wilayahnya. Tidak adanya kemampuan melawan dari segi bela diri 

maupun keberanian mengemukakan penderitaannya membuat mereka 

menjadi objek kekerasan dari pihak-pihak tak bertanggungjawab. 

Pemerkosaan dan kekerasan seksual menjadi hal yang umum terjadi di 

wilayah konflik bagi perempuan. Oleh karena itu pentingnya 

pemahaman dan pengenalan dari hukum humaniter internasional 

kepada perempuan. Selain menjadi korban jiwa, perempuan juga 

mengalami trauma mendalam akibat dari kekerasan yang mereka 

terima selama konflik. Para perempuan ini juga harus rela terpisah dari 

keluarganya dikarenakan konflik. (ICRC, n.d.) 

Perlindungan terhadap perempuan selama konflik erat 

hubungannya dengan anggota militer dan kelompok bersenjata. 

Ancaman dan kekerasan seksual yang mereka terima umumnya berasal 

dari anggota militer dan kelompok bersenjata tersebut. Pentingnya 

pemahaman dan pengetahuan adanya hukum tentang perang dan aturan 

tentang menggunakan senjata menjadi fokus utama dari hukum 

humaniter ini sendiri. Terutama kepada pihak yang memegang kendali 

akan senjata yang mereka bawa selama konflik. Sama halnya dengan 

kelompok bersenjata nasional maupun internasional. Dalam sebuah 

konflik, melibatkan setidaknya 2 kelompok bersenjata. Kelompok 

bersenjata akan terus berkembang setiap waktunya. Berbagai macam 

faktor internal maupun eksternal menjadi penyebab dari 

bermunculannya kelompok bersenjata. Seperti permasalahan muncul 

dari perempuan yang menjadi korban perkosaan dan kekerasan seksual 

selama konflik terjadi. (ICRC, n.d.) 
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B. Melakukan Pelatihan dan Prosedur Operasi kepada Anggota Militer 

dalam Implementasi Hukum Humaniter Internasional di Lapangan 

Dalam implementasi hukum humaniter internasional, anggota 

militer atau kombatan merupakan salah satu aktor utama dalam hukum 

humaniter internasional. Dalam konflik sipil, anggota militer 

merupakan kelompok yang memegang senjata secara resmi dan berada 

di pihak pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Sehingga para 

anggota militer ini memiliki peranan penting dalam banyaknya jumlah 

korban jiwa sebuah konflik bersenjata. Pentingnya hukum humaniter 

internasional bagi kombatan ini juga tertera dalam Konvensi Jenewa 

tahun 1949 yang pertama dan kedua. Sebagai pihak yang memiliki 

senjata selama konflik, para kombatan ini dibatasi dan diatur dalam 

penggunaan senjatanya dengan hukum perang. Dalam Konvensi 

Jenewa tahun 1949 yang pertama berisi tentang perlindungan dan 

pertolongan kepada korban dari anggota militer yang terluka maupun 

terlantar. Konvensi Jenewa yang pertama ini terfokus pada anggota 

militer yang terlibat konflik bersenjata. Adanya aturan ini disebabkan 

karena pada saat perang-perang terdahulu banyak anggota militer yang 

terluka dan terlantar sehingga jumlah korban jiwa terus bertambah 

selain dari masyarakat sipil.  

Meskipun para kombatan ini memiliki senjata sebagai bentuk 

pertahanan dirinya, namun dalam medan peperangan kombatan 

tersebut merupakan target utama dari pihak lawan. Sehingga potensi 

dari bertambahnya jumlah korban jiwa dari pihak kombatan sangat 

besar terjadi setiap harinya dari konflik dan peperangan tersebut. 

Kemudian Konvensi Jenewa yang kedua tahun 1949 mengalami 

peningkatan perjanjian yang signifikan dengan menambahkan wilayah. 

Pentingnya faktor wilayah dalam sebuah perjanjian dan peraturan 

membuat perannya tidak lepas dari Konvensi Jenewa ini. Peperangan 

pada zaman dahulu terjadi di wilayah darat dan laut. Sehingga 

penambahan wilayah dalam Konvensi Jenewa membuat perjanjian 
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tersebut menjadi lebih spesifik. Banyaknya jumlah korban yang ada di 

peperangan wilayah laut membuat Konvensi ini menambahkan 

wilayah sebagai patokannya. Konvensi Jenewa yang kedua tahun 1949 

berisi tentang perlindungan dan pertolongan anggota militer atau 

kombatan di wilayah darat dan laut serta kapal karam milik mereka. 

(ICRC, 2010) 

Tahap pertama dari penegakan hukum perang kepada kombatan 

adalah dengan mengadakan pengenalan hukum perang tersebut. Setiap 

kombatan yang terlibat selama konflik harus mengikuti sosialisasi 

hukum humaniter internasional. Sosialisasi tersebut dilakukan 

langsung oleh perwakilan ICRC kepada kombatan. Namun bisa juga 

penyampaian mengenai hukum humaniter dilakukan oleh 1-2 orang 

dari pemimpin militer dengan didampingi oleh salah satu perwakilan 

ICRC. Dalam sosialisasi tersebut, ICRC melakukan penyampaian 

secara bertahap kepada kombatan dengan masing-masing diikuti oleh 

10-20 orang kombatan. Pengenalan hukum perang ini terdiri dari apa 

itu hukum humaniter internasional, batasan-batasan dalam penggunaan 

senjata, metode berperang, perlindungan kepada masyarakat sipil, 

pihak yang terluka maupun terlantar sehingga banyaknya jumlah 

korban selama konflik dapat dikurangi serta bagaimana cara 

memperlakukan para tahanan perang. Dengan pengenalan aturan 

perang ini, semua kombatan mengetahui dan memahami batasan-

batasan dalam penggunaan senjata dan selama konflik berlangsung. 

(ICRC, 2013) 

Sosialisasi atau tahap pengenalan dari hukum humaniter 

internasional kepada kombatan ini telah dilakukan semenjak ICRC 

memiliki perwakilannya di Juba, ibu kota Sudan Selatan. Setelah sesi 

pengenalan yang rutin dilakukan oleh ICRC, para kombatan ini 

memasuki tahap pelatihan terhadap hukum humaniter internasional. 

Pelatihan ini diadakan selama 10 hari dengan didampingi oleh 

perwakilan ICRC. Dalam pelatihan ini, para kombatan ini telah dibagi 
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kebeberapa kelompok dan melakukan simulasi perang ataupun konflik 

dengan menggunakan musuh fiktif. Hal ini ditujukan agar para 

anggota militer ini melakukan implementasi secara langsung terhadap 

hukum humaniter internasional selama di lapangan. Dengan pelatihan 

ini, ICRC juga memastikan hukum humaniter internasional 

dilaksanakan dan dihormati secara semestinya oleh anggota militer 

tersebut. Kegiatan latihan rutin ini juga dilakukan karena Sudan 

Selatan merupakan negara yang telah menandatangani Konvensi 

Jenewa. Pada dasarnya Konvensi Jenewa merupakan landasan utama 

dari adanya hukum humaniter internasional. Pelatihan seperti ini juga 

dilakukan kepada SPLA (the South Sudan’s People Liberation Army). 

(ICRC, 2013) 

Setelah tahap pengenalan hukum humaniter internasional kepada 

para pembawa senjata tersebut, ICRC melakukan pelatihan hukum 

humaniter internasional kepada para pembawa senjata tersebut. 

Pelatihan ini dijalankan dengan prinsip netralitas dan universalitas dari 

ICRC sebagai prinsip dasarnya. Pelatihan ini dilakukan kepada pihak 

yang secara resmi memegang senjata atau pihak lawan dari kedua kubu 

berkonflik. Sebagai contohnya dari konflik sipil Sudan Selatan ini ada 

pihak dari pemerintah yang didominasi oleh anggota militer 

pemerintah dengan bantuan dari etnis Dinka sebagai salah satu 2 etnis 

besar yang berkonflik di Sudan Selatan. Kemudian etnis Nuer sebagai 

pihak yang membela oposisi dipimpin oleh Riek Machar beserta 

beberapa kelompok bersenjata dari berbagai wilayah Sudan Selatan.  

Pelatihan dan prosedur dari hukum humaniter internasional yang 

biasanya dilakukan selama 10 hari dengan beberapa tahap didalamnya. 

Tahap pertama adalah pengklasifikasian dari kekerasan selama konflik 

bersenjata dan aktor-aktor dalam konflik bersenjata. Ditahap ini para 

kombatan ini akan diberitahu tentang berbagai jenis kekerasan dan 

pembagian apakah kekerasan tersebut merupakan pelanggaran dari 

hukum humaniter internasional. Kemudian pentingnya bagi kombatan 
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untuk mengenali aktor-aktor selama konflik berlangsung. Hal ini 

dilakukan agar para pembawa senjata ini tidak menargetkan yang 

bukan merupakan musuh mereka. Tahap kedua adalah conduct of 

hostilities atau perlakuan selama konflik terjadi. Tahap ini para 

kombatan akan diperkenalkan pada batasan-batasan selama konflik 

berlangsung.  

Tahap yang ketiga adalah partisipasi langsung selama pertempuran 

oleh para kombatan. Tahap keempat adalah senjata. Pada tahap ini, 

para kombatan diberikan pemahaman dan pelatihan tentang 

penggunaan senjata. Kemudian kapan waktu yang tepat dalam 

penggunaannya serta senjata tidak boleh digunakan untuk selain 

kepentingan pertahanan diri. Tahap kelima adalah hukum humaniter 

internasional dan hak asasi manusia. Pada tahap ini kewajiban akan 

pemahaman dan pelatihan kepada para kombatan sangat penting. Hal 

tersebut untuk menimbulkan kesadaran dan menghormati adanya 

hukum perang dan hak asasi manusia. Pelatihan pada tahap ini 

mengenalkan pada kombatan tentang batas-batas selama berkonflik 

agar tidak melanggar hukum humaniter internasional dan merampas 

hak asasi manusia. Tahap keenam adalah perlindungan kepada orang 

yang dirampas haknya selama konflik bersenjata berlangsung. 

Kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia 

dan hukum humaniter internasional agar konflik tidak berubah menjadi 

brutal dan menyebabkan meningkatnya korban jiwa.  

Tahap ketujuh adalah pengungsi. Konflik sipil maupun perang 

pada dasarnya akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, 

Terutama dibidang properti. Perang maupun konflik menyebabkan 

kehancuran dan kerugian mendalam terhadap sarana dan prasarana 

publik. Hal ini ditimbulkan akibat penggunaan senjata dan kebrutalan 

manusia. Kehilangan tempat tinggal dan terpisah dari keluarga 

merupakan beberapa konsekuensi yang ditanggung pihak terdampak 

konflik. Kehilangan tempat tinggal dan rasa aman menyebabkan 
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munculnya gelombang pengungsi. Pengungsi akan berpindah dari kota 

hingga ke negara sekitar untuk mendapatkan rasa aman dan jauh dari 

arena pertempuran. Sehingga pengungsi ada disebabkan oleh konflik. 

Tahap kedelapan adalah hukum humaniter internasional dan kelompok 

bersenjata. Pentingnya relasi dari kedua substansi ini merupakan salah 

satu kunci utama dari tegaknya hukum humaniter internasional di 

medan peperangan. Keharusan dari kelompok bersenjata sebagai pihak 

yang memegang kendali atas senjatanya terhadap hukum humaniter 

internasional.  

Tahap kesembilan adalah bantuan kemanusiaan. Dalam tahap ini, 

organisasi kemanusiaan dan pihak-pihak yang membawa bantuan 

kemanusiaan wajib dilindungi dan tidak boleh diserang. Selama 

konflik sebuah negara, anggota militer dan kelompok bersenjata wajib 

melindungi dan tidak boleh menyerang anggota kemanusiaan. Dalam 

konflik, organisasi kemanusiaan yang membawa bantuan bukan 

merupakan bagian dari target senjata. Tahap kesepuluh adalah 

mekanisme dari implementasi hukum humaniter internasional. 

Pentingnya penjabaran dari implementasi hukum humaniter 

internasional kepada anggota militer maupun pembawa senjata 

menjadi salah satu bagian utama dari penegakan hukum humaniter itu 

sendiri. Hal tersebut dikarenakan agar anggota militer dan kelompok 

bersenjata ini memiliki aturan dan batasan-batasan selama berkonflik. 

Kemudian juga mencegah semakin banyaknya korban jiwa dan 

kerusakan yang disebabkan oleh konflik. Tahap terakhir adalah 

penekanan terhadap pelanggaran hukum humanitarian internasional. 

Oleh karena itu,  pentingnya pengetahuan tentang apa saja dari 

perlakuan selama konflik yang melanggar hukum humaniter 

internasional. Dalam aplikasinya, ICRC juga menekankan agar semua 

pihak yang terlibat konflik dapat meredam penggunaan senjata dan 

perlakuannya selama konflik. (ICRC, 2018) 
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Pentingnya sosialisasi dan pelatihan tentang hukum humaniter 

internasional kepada kombatan juga ditekankan oleh banyak pihak. 

Diantaranya adalah kutipan dari Dr. Fiona Terry: 

“Our study demonstrates that formal training in international 

humanitarian law continues to make a real difference on the 

battlefield. It also points to the broad range of external influence on 

arms carriers and shows that informal norms can also have a 

significant effect on behavior in conflict. This kind of research helps 

ICRC more efficiently and effectively reach its humanitarian goals.” 

Pelatihan hukum humaniter internasional kepada kombatan telah 

mencapai ribuan orang tiap tahunnya. Pada tahun 2014, ICRC telah 

melakuan pelatihan dan pengenalan hukum humaniter internasional 

sebagai hukum perang kepada 1.800 anggota militer dan para 

pembawa senjata lainnya seperti anggota kelompok bersenjata. Seperti 

pada tahun 2017, pelatihan hukum humaniter internasional dilakukan 

kepada 2.300 personil militer. Kemudian pada tahun 2018, pelatihan 

hukum humaniter internasional dilakukan kepada 1.500 personil 

militer Sudan Selatan. Pada tahun 2017, meningkatnya kesadaran 

terhadap penggunaan senjata dan batasan-batasan dari objek 

penggunaan terhadap 900 orang pembawa senjata. Kontrol dari 

penggunaan senjata tersebut membuat anggota kesehatan dan 

masyarakat mendapatkan rasa aman menuju akses kesehatan. Sehingga 

puluhan ribu orang dapat mengakses dan mendapatkan informasi 

tentang ICRC secara langsung.  

Dengan pelatihan atau simulasi tentang hukum humaniter 

internasional kepada para pembawa senjata tersebut, implementasi atau 

prosedur dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Para 

kombatan tersebut akan mampu mengimplementasikan hukum 

humaniter internasional di lapangan. Pelatihan tersebut juga akan 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum humaniter 

internasional dalam sebuah konflik. Dalam prosedurnya di lapangan, 
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ICRC sebagai pihak yang mengawasi akan batasan-batasan hukum 

tentang perang dijalankan. ICRC bukan merupakan pihak yang 

berwenang memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran hukum 

humaniter internasional. Para pelanggar hukum perang itu akan 

diberikan sanksi terkait oleh organisasi internasional dibawah naungan 

PBB, salah satunya adalah International Court of Justice (ICJ). 

Oleh karena itu, dengan menegakkan hukum humaniter 

internasional kepada aktor-aktor yang terlibat konflik dapat 

mengurangi banyaknya jumlah korban jiwa dan meningkatkan 

kesadaran akan menciptakan keamanan manusia tanpa merampas hak-

hak mereka. Selain ICRC dan organisasi internasional lain, negara juga 

merupakan aktor yang memiliki pengaruh penting dalam terciptanya 

perdamaian. Dalam implementasinya, konflik tak terhindarkan. Namun 

jumlah korban jiwa dan kehancuran dapat ditekan jika semua aktor 

yang terlibat memahami dan menaati hukum humaniter internasional. 

Begitupula dengan kehancuran dan kerugian di berbagai bidang dari 

negara dan masyarakat. Pada akhirnya perdamaian akan tercipta dan 

rasa takut tidak menghantui banyak pihak lagi.  

 

 

 

 

Berikut ini adalah data ICRC tentang pelatihan hukum humaniter 

internasional kepada para kombatan: 

 

No.  Tahun Jumlah Kombatan dalam Pelatihan HHI 
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1.  2014 1.800 anggota kombatan 

2.  2015 2.300 anggota kombatan 

3.  2016 1.900 anggota kombatan 

4.  2017 2.300 anggota kombatan 

5.  2018 1.500 anggota kombatan 

 

C. Dampak Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Sudan 

Selatan 

Krisis kemanusiaan yang terjadi sejak konflik sipil tahun 2013 

telah menelan banyak korban jiwa, baik dari pihak pemerintah maupun 

masyarakat. Konflik etnis ini mengalami naik dan turun tensi ketegangan 

dan kekerasan antar kubu yang berkonflik. Sejak adanya delegasi ICRC di 

Sudan Selatan pada saat kemerdekaan membuat ICRC lebih dekat dan 

mampu menjangkau wilayah-wilayah Sudan Selatan terdampak konflik. 

Meskipun wilayah-wilayah utama yang mengalami konflik paling besar 

adalah kota Jonglei dan Juba, namun wilayah-wilayah lain juga terkena 

dampak konflik dengan adanya kekerasan sehingga perlunya ICRC 

menyebarkan seluruh delegasinya ke wilayah-wilayah kecil lainnya di 

Sudan Selatan.  

Dalam memberikan bantuan kemanusiaan langsung, ICRC telah 

menyediakan ribuan makanan dan obat-obatan untuk diberikan kepada 

masyarakat setiap bulannya. Mengirimkan makanan dan obat-obatan 

dilakukan menggunakan transportasi darat, laut maupun udara. Persediaan 

makanan dan obat-obatan dikirimkan dan dibagikan langsung oleh 

perwakilan ICRC di tempat-tempat yang membutuhkan. Kemudian ICRC 

juga memberikan bantuan air bersih dan perbaikan tempat air bersih bagi 

masyarakat. Karena biasanya di situasi konflik maupun perang akan 
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banyak fasilitas publik. ICRC juga membangun sistem air bersih untuk 

kepentingan masyakat hingga jangka panjang. sehingga masyarakat dapat 

menjangkau air bersih dan melanjutkan kehidupan sama dengan 

sebelumnya. Selain itu, ICRC juga menyediakan lahan bagi pertanian dan 

peternakan untuk dikembangkan oleh masyarakat di sana sebagai bentuk 

dari pembangunan ekonomi dan keberlangsungan hidup. (ICRC, 2019) 

Setiap waktunya ICRC juga melakukan operasi bagi korban 

konflik. Secara langsung masyarakat akan mendapatkan pertolongan 

pertama di lapangan dan angka kematian karena telat ditangani akan 

berkurang. Selain itu, ICRC juga membuka pusat-pusat penyembuhan 

trauma dan tempat konsultasi bagi masyarakat terdampak korban. Hal 

tersebut membantu masyarakat dalam penyembuhan akan trauma akibat 

konflik dan kekerasan. Kondisi fisik dan mental para korban terdampak 

konflik tidak stabil dikarenakan banyaknya kondisi yang tidak biasa dan 

menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat. Kemudian ICRC juga 

secara rutin mengunjungi tahanan perang dan memastikan kondisi serta 

perlakuan terhadap tahanan perang dengan baik. Sehingga tahanan perang 

juga mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan secara manusiawi. 

Kemudian penyiksaan dan pengasingan terhadap para tahanan pun sudah 

tidak lagi terjadi. Ketidakadilan perlakuan pun sudah dapat diminimalisir 

dengan adanya hukum humaniter internasional.  

Dengan adanya pengenalan tentang hukum humaniter internasional 

ke masyarakat membuat banyak pihak lebih sadar akan bahaya konflik 

maupun perang. Pentingnya masyarakat sipil untuk memahami hukum 

perang juga merupakan bagian dari penyebaran dan penegakan asas 

kemanusiaan. Karena kondisi masyarakat yang berada di wilayah perang 

atau konflik menjadi terancam dan jauh dari rasa aman. Jika hal tersebut 

terjadi, maka negara dianggap gagal dalam menciptakan perdamaian dan 

menjamin hak-hak serta keamanan warganya. Delegasi ICRC akan 

membangun maupun menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban 

terdampak konflik. Karena konflik maupun perang menyebabkan kerugian 
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dan kehancuran bagi sarana dan prasarana public maupun tempat tinggal 

masyarakat. Pada saat konflik, banyak masyarakat sipil yang tidak 

memiliki tempat tinggal dan terlantar. Di tempat tinggal sementara 

tersebut ICRC akan mengenalkan hukum humaniter internasional ke 

masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, ICRC dapat menjangkau 

masyarakat dan dapat dengan mudah memobilisasi masyarakat jika 

keadaan buruk terjadi. Begitupula dengan masyarakat dapat mengetahui 

tempat mana saja yang aman dan tidak aman bagi mereka. (ICRC, 2019) 

Selain kepada masyarakat, para pekerja kemanusiaan dan anggota 

komunitas yang membantu dilapangan dapat mengakses dengan mudah 

wilayah-wilayah secara aman. Pengenalan tentang hukum humaniter 

internasional kepada para kombatan juga membawa angin segar bagi 

masyarakat dan pekerja kemanusiaan. ICRC akan mampu menjalin 

kerjasama dengan para kombatan dan terciptanya akses-akses lebih aman 

bagi masyarakat maupun pekerja kemanusiaan. Para kombatan merupakan 

pihak yang memegang kendali akan senjata yang mereka gunakan selama 

konflik. Jika kontrol dan batasan terhadap senjata tidak diterapkan, maka 

korban jiwa selama konflik akan terus bertambah. Oleh karena itu, 

masyarakat dan pekerja kemanusiaan mampu mendapatkan akses menuju 

sebuah tempat dengan aman. Para kombatan tersebut akan bekerja sama 

dengan memberitahu wilayah mana saja yang bisa dilalui oleh masyarakat 

maupun pekerja kemanusiaan kepada ICRC. Hal tersebut juga 

meningkatkan kesadaran dan penghormatan kepada hukum humaniter 

internasional sebagai hukum yang mengatur perang maupun konflik.  

Selain pengenalan tentang hukum humaniter internasional kepada 

para kombatan, ICRC juga melakukan pelatihan dan prosedur terhadap 

implementasi dari hukum humaniter internasional di lapangan. Pelatihan 

tersebut ditujukan untuk para kombatan agar kontrol dan batasan atas 

senjata dapat dilakukan serta implementasi dari hukum humaniter 

internasional dapat berjalan dengan sesuai. Sebelum adanya pengenalan 

dan pelatihan tentang hukum humaniter internasional, jumlah korban jiwa 
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pada saat perang-perang terdahulu sangat tak terhitung dikarenakan tidak 

adanya hukum yang mengatur cara berperang dan memberikan sanksi atas 

pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan perang. Seperti 

contoh pada saat perang Solferino, perang-perang pada masa pre-modern 

dan perang-perang pada masa pertengahan dengan jumlah korban 

mencapai jutaan orang. Kebanyakan yang menjadi korban pada saat 

perang merupakan masyarakat sipil. Penyerangan dan tindak kejahatan 

terhadap masyarakat sipil selama perang-perang tersebut tidak terkendali. 

Salah satu penyebabnya juga dikarenakan oleh tidak adanya aturan tentang 

perang dan sanksi berat terhadap kejahatan perang. (ICRC, 2019) 

Jutaan masyarakat sipil menjadi korban saat perang terjadi pada 

masa pre-modern dan pertengahan. Masyarakat sipil tersebut juga 

termasuk anak-anak dan perempuan serta lansia yang seharusnya menjadi 

pihak dilindungi dan tidak boleh diserang selama perang ataupun konflik 

berlangsung. Kemudian korban kekejaman perang juga berasal dari para 

pekerja kemanusiaan, staf medis dan jurnalis. Persentase jumlah korban 

dari pihak masyarakat sipil, para pekerja kemanusiaan, staf medis dan 

jurnalis berjumlah sekitar 94%. Banyaknya korban jiwa dari pihak yang 

tidak terlibat semasa perang membuat ironi terhadap kondisi peperangan 

pada zaman dulu. Selain dari pihak masyarakat sipil, jumlah banyaknya 

korban jiwa juga berasal dari para kombatan. Para kombatan ini umumnya 

sudah terluka kemudian dibunuh. Hal tersebut terjadi sebelum adanya 

hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa sebagai landasan 

hukumnya. Serta belum adanya pihak-pihak yang bertanggungjawab dan 

memberikan sanksi atas kejahatan kemanusiaan tersebut.  

Selain jumlah korban yang bisa diminimalisir setelah adanya 

hukum humaniter internasional, juga terdapat sanksi bagi pihak yang 

melanggar hukum perang tersebut. Sehingga sosialisasi dan pelatihan 

hukum humaniter internasional kepada para pembawa senjata masih 

sangat relevan hingga saat ini. Pelatihan ini juga mampu meningkatkan 

kesadaran dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional 
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selama konflik berlangsung. Meningkatnya kesadaran dan penghormatan 

terhadap hukum humaniter internasional membuat masyarakat berada di 

kondisi aman dan tidak dihantui oleh ketakutan selama konflik terjadi. Hal 

ini juga didukung oleh adanya sanksi internasional terhadap pelaku 

kejahatan perang. Sanksi terhadap pelanggaran hukum humaniter 

internasional tidak dilakukan oleh ICRC, namun oleh International Court 

of Justice (ICJ). Para penjahat kemanusiaan akan diadili sesuai dengan 

tuntutan dan dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


