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BAB V 

Kesimpulan 

International Committee of the Red Cross merupakan organisasi 

internasional kemanusiaan netral dan independen yang bertugas menangani dan 

memberikan bantuan kepada korban konflik selama konflik tersebut berlangsung. 

Sebagai organisasi kemanusiaan, ICRC tidak tergolong organisasi pemerintah. 

Didirikan oleh Henry Dunant pada tahun 1863 di Jenewa, Swiss. Henry Dunant 

juga disebut sebagai bapak palang merah dunia. Organisasi kemanusiaan ini telah 

tersebar ke seluruh dunia. Hampir seluruh negara di dunia telah memiliki masing-

masing perwakilan ICRC di negaranya. Organisasi ini berpusat di Jenewa, Swiss 

yang anggota intinya hanya diisi oleh orang-orang Swiss. Selain sebagai 

organisasi kemanusiaan yang melindungi, menolong dan memberikan bantuan 

kepada korban konflik, ICRC juga menjadi pionir dan promotor dari hukum 

humaniter internasional. 

Hukum humaniter internasional adalah hukum perang atau aturan yang 

ada untuk mengatur dan memberikan batasan-batasan dalam berperang. Hukum 

humaniter internasional ada karena brutalnya peperangan yang tidak ada batasan 

dan banyaknya jumlah korban jiwa. Landasan dasar dari hukum ini adalah 

Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Konvensi Jenewa terdiri atas beberapa bagian 

diantaranya Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang pertama hingga keempat 

serta adanya protokol tambahan pada tahun 1977. Hukum humaniter internasional 

juga merupakan bagian dari hukum internasional. Hukum ini merupakan salah 

satu bentuk upaya dari pengurangan jumlah korban jiwa dan perlindungan kepada 

masyarakat sipil selama perang maupun konflik terjadi. Oleh karena itu, hukum 

humaniter internasional erat kaitannya dengan ICRC dan menjadi bagian dari 

ICRC sebagai organisasi kemanusiaan.  

Didirikannya ICRC sebagai organisasi kemanusiaan yang bekerja selama 

konflik maupun perang berlangsung sudah ada sejak perang dunia pertama. 

Eksistensi ICRC semakin dikenal masyarakat dunia setelah keterlibatannya pada 

perang dunia kedua dan perang dingin. Hingga pada tahun 2018, ICRC telah 

mencapai banyak wilayah konflik dan memberikan dampak signifikan bagi 

masyarakat di wilayah konflik. Hingga ekspansinya mencapai wilayah di Afrika, 
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salah satunya adalah Sudan Selatan. Negara dunia ketiga yang baru merdeka pada 

tanggal 9 juli 2011 dari Sudan. Sebelumnya, ICRC telah terlibat di Sudan ketika 

negara tersebut berkonflik dengan kelompok bersenjata dari wilayah selatan yang 

menginginkan kemerdekaan dari Sudan. Hingga Sudan Selatan merdeka, negara 

tersebut masih dibayang-bayangi kekerasan dan stagnansi diberbagai bidang. 

Konflik sipil di Sudan Selatan pecah pada desember 2013 di Juba, ibu kota Sudan 

Selatan.  

Intervensi kemanusiaan oleh ICRC di Sudan Selatan telah ada sejak 

negara tersebut merdeka. Sejak 2013, konflik sipil di Sudan Selatan telah banyak 

menelan korban jiwa dan menyebabkan meningkatnya gelombang pengungsi. 

Kekerasan dan penderitaan merupakan hal yang umum bagi masyarakat Sudan 

Selatan. Hak-hak masyarakat telah dirampas dan terjadinya pelanggaran hukum 

humaniter internasional selama konflik terjadi. Tidak adanya aturan selama 

konflik hanya menyebabkan kebrutalan dan hilangnya konsep kemanusiaan. 

ICRC sebagai pionir dan promotor hukum humaniter internasional berperan 

sangat penting dalam upaya mengatasi dan mengurangi jumlah korban jiwa. 

Dalam implementasinya, ICRC mengirimkan perwakilan-perwakilannya ataupun 

merekrut anggota yang kemudian dilatih agar memiliki kemampuan untuk bekerja 

di lapangan. Semakin banyak jumlah anggota ICRC di lapangan semakin cepat 

penanganan terhadap korban konflik.  

ICRC mengupayakan penegakan hukum humaniter internasional dengan 

beberapa metode. Dalam konflik, penting bagi setiap yang terlibat untuk 

memahami dan mengaplikasikan hukum humaniter internasional. Selain itu, 

memahami tentang aktor mana saja yang merupakan musuh dan bukan musuh 

menjadi sangat penting bagi setiap yang terlibat didalamnya. Batasan-batasan 

dalam penggunaan senjata dan bagaimana menangani korban-korban yang 

terluka. Konflik etnis yang terjadi di Sudan Selatan merupakan salah satu dampak 

dari gagalnya sebuah negara dalam mempertahankan perdamaian. Konflik 

tersebut juga dipicu oleh perebutan kekuasaan antar pemimpin di Sudan Selatan 

yaitu Presiden Salva Kiir dan Riek Machar. Presiden Salva Kiir berasal dari etnis 

Dinka dan Riek Machar berasal dari etnis Nuer. Kedua pihak yang berkonflik 

berasal dari dua etnis besar di Sudan Selatan. Konflik yang berawal dari gagalnya 
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pemerintahan Kiir yang kemudian memunculkan gelombang demonstrasi hingga 

melibatkan kedua etnis besar tersebut.  

Sepanjang konflik terjadi, jumlah korban jiwa dan pengungsi meningkat 

diikuti dengan bermunculannya kelompok bersenjata. Hal tersebut semakin 

menekankan bahwa Sudan Selatan gagal dalam menjaga perdamaian negaranya 

dan peranan dunia internasional harus ditingkatkan selaras dengan upaya-upaya 

ICRC dalam melindungi masyarakat sipil, memberikan bantuan dan menegakkan 

hukum humaniter internasional. ICRC termasuk dalam organisasi internasional 

non-pemerintah (NGO) sehingga sifatnya yang netral, mandiri dan independen 

merupakan prinsip dan landasannya dalam melaksanakan tugas. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, sebuah NGO melakukan beberapa tahapan yaitu 

monitoring, pelaksanaan atau implementasi dan penyedia layanan sekaligus 

pengembangan di masyarakat. Upaya ICRC dalam menegakkan hukum humaniter 

di konflik Sudan Selatan terlihat dari metodenya dengan melakukan tahapan awal 

yaitu monitoring. Monitoring dilakukan dengan pendekatan dan identifikasi oleh 

ICRC dengan terjun langsung ke masyarakat.  

Tahap awal pendekatan adalah pembangunan delegasi-delegasi ICRC di 

Sudan Selatan dilanjutkan dengan identifikasi yang melibatkan perwakilan-

perwakilannya turun langsung ke lapangan. Kemudian tahap sosialisasi tentang 

hukum humaniter internasional kepada masyarakat maupun para pembawa senjata 

agar implementasinya dapat terlaksana. Pentingnya pemahaman terhadap hukum 

humaniter internasional secara makna dan aplikasi dapat meningkatkan kesadaran 

dan penghormatan akan adanya hukum perang tersebut. Kemudian pelatihan dan 

prosedur dari implementasi hukum humaniter internasional kepada anggota 

militer dan para pembawa senjata dilakukan oleh ICRC. Hal tersebut merupakan 

bentuk dari capacity building akan penghormatan dan implementasi dari hukum 

humaniter internasional di lapangan. Setiap anggota militer dan kelompok 

bersenjata akan menjalani masa latihan hukum humaniter internasional sebagai 

bentuk pelaksanaan hukum tersebut.  

Pentingnya menaati dan menjalankan hukum humaniter internasional 

bukan hanya berlaku bagi para pembawa senjata saja, namun juga masyarakat 

sipil dan negara. Sebagai organisasi internasional di bidang kemanusiaan sudah 
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merupakan kewajiban bagi ICRC menjalankan tugasnya dalam melindungi dan 

menolong korban konflik. Dengan segala upaya yang dilakukan ICRC, hal 

tersebut dilakukan untuk menghindari dan mengurangi berbagai macam 

pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional selama konflik 

bersenjata berlangsung. Konflik juga merampas hak-hak kemanusiaan, merugikan 

banyak kalangan, kehancuran dan trauma fisik maupun mental. Hal yang paling 

terlihat dari konflik adalah hilangnya perdamaian dan rasa aman. Dalam 

konsepnya, ICRC juga organisasi kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan dengan adanya hukum tentang perang dan konflik. Tugas-tugas yang 

diemban ICRC merupakan tujuan utama mereka sebagai aktor atau organisasi 

kemanusiaan dalam menciptakan keamanan manusia (human security) meski 

dalam ranah konflik sekalipun.  

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.  

 


