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BAB III 

LATAR BELAKANG KONFLIK SURIAH DAN KELOMPOK 
BERSENJATA SERTA TINDAK PIDANA INTERNASIONAL 

YANG DILAKUKAN ANGGOTANYA. 
 

A. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata Internasional dan Non-

Internasional 

Pengertian konflik dalam Black’s Law Dictionary adalah permusuhan 

dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antar bangsa-bangsa, 

negara-negara  atau penguasa-penguasa, atau warga-warga dalam suatu bangsa 

atau satu negara.62

                                                            
62Henry Campbell Black, Op.Cit., hal. 1093. 

  Konflik atau peperangan telah lahir sejak tempo dulu begitu 

juga dengan penggolongan konflik yang ada, pengertian konflik bersenjata 

internasional pada intinya melibatkan negara dengan negara sedangkan konflik 

bersenjata non-internasional melibatkan antara negara dengan pemberontak atau 

kelompok kombatan yang dianggap sebagai subyek hukum internasional. Subyek-

subyek hukum internasional yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional 

dan non-internasional menjadi fokus utama dalam penelitian ini agar ICC 

(International Criminal Court) memiliki legitimasi atau kewenangan untuk 

menuntut salah satu subyek hukum internasional yang melakukan kejahatan luar 

biasa atau extraordinary crime untuk dapat atau tidak untuk dituntut karena 

melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma.  Status 

hukum subyek hukum internasional ini harus digolongkan dalam keterlibatannya 

dalam konflik bersenjata internasional ataupun konflik bersenjata non 
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internasional, Mengapa status hukum tersebut sangatlah penting? Karena 

bilamana suatu subyek hukum humaniter internasional melakukan suatu kejahatan 

luar biasa dalam konflik bersenjata internasional maka  ia melanggar Protokol I 

1977 Konvensi Jenewa 1949 dan si pelanggar dapat dikategorikan sebagai 

penjahat perang,63

1. Konflik Bersenjata Internasional 

 Begitu juga suatu subyek hukum humaniter internasional yang 

melakukan kejahatan luar biasa dalam konflik bersenjata non internasional maka 

sama saja melanggar aturan dalam Protokol II dan dianggap sebagai penjahat 

perang. Dibawah ini terdapat definisi konflik bersenjata internasional dan konflik 

bersenjata non internasional ditambah konflik bersenjata internal yang 

diinternasionalkan atau internationalized internal armed conflict menurut hasil 

jabaran Pietro Verri. 

Semakin maju perkembangan teknologi dan cara berperang maka 

hukum humaniter internasional ikut turut untuk di kembangan, maka 

Protokol Tambahan 1997 yang terdiri dari Protokol I dan Protokol II dapat 

menjadi tambahan Konvensi Jenewa 1949. Seperti yang diketahui 

sebelumnya pengertian konflik bersenjata internasional adalah konflik 

yang melibatkan negara dengan negara peserta anggota, dan merunut pada 

Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menjelaskan mengenai konflik 

bersenjata internasional diantaranya adalah sebagai berikut:64

a. Perang yang diumumkan. 

 

                                                            
63Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur dan, 
Nainggolan, Michael, Pengantar Hukum Humaniter, International Committe of The Red Cross, 
1999, Jakarta, hal. 130. 
64Ibid., hal. 35. 
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b. Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui. 

c. Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak melakukan 

perlawanan. 

Kesimpulan diatas dimaksud oleh pasal 2 konvensi Jenewa 1949 

ialah sengketa bersenjata  yang melibatkan dua negara atau lebih, baik 

sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang 

tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Sekali lagi yang 

dimaksud dalam pasal yang menjelaskan pengertian konflik internasional 

bahwa perang atau pertikaian bersenjata yang dimaksud adalah konflik 

dengan mengguakan angkatan bersenjata diantara  pihak peserta agung 

(negara peratifikasi) dengan yang bukan pihak peserta agung asalkan yang 

terakhir ini juga berbentuk negara.65

Didalam Protokol I 1977 juga disebutkan secara spesifik keadaan-

keadaan  konflik bersenjata internasional sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1 ayat (4). Keadaan konflik bersenjata tersebut diantaranya konflik 

Pengertian negara juga digunakan 

pada waktu menjelaskan mengenai konflik bersenjata dimana keadaan 

perang tidak diakui atau undeclarated war. Dalam menjelaskan mengenai 

pendudukan juga jelas dicantumkan bahwa yang dimaksud adalah 

pendudukan suatu wilayah yang dilakukan oleh negara. Jelas dengan 

demikian penyebutan negara dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa mengenai 

konflik bersenjata yang bersifat Internasional adalah perang antara negara 

dengan negara. 

                                                            
65Ibid., hal. 133. 
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suatu bangsa melawan dominasi kolonial atau colonial domination, 

okupasi pihak asing atau alien occupation, dan juga racist  regimes seperti 

rezim apatheid di Afrika Selatan, dengan tujuan pemenuhan hak sebagai 

suatu bangsa dan menentukan nasib sendiri, seperti apa yang dijamin 

dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan adanya 

penggolongan-penggolongan tentang keadaan konflik (colonial 

domination, alien occupation, dan racist regime, yang kemudan dikenal 

dengan CAR Conflict) kedalam kategori situasi sengketa bersenjata 

Internasional maka pengertian konflik bersenjta internasional menjadi 

lebih luas lagi, yakni tidak hanya meliput konflik antar negara tetapi juga 

mencakupamya apa disebut dengan CAR Conflict tersebut.66

CAR Conflict yang dimaksud dalam Protokol I tersebut adalah 

konflik-konflik yang berhubungan dalam suatu upaya untuk menentukan 

nasib sendiriatau right to self determination yang dilakukan oleh suatu 

bangsa (People).

 

67 Kemudian timbul pertanyaan apa yang dimaksud 

dengan people di sini,people yang bagaimana yang dapat melakukan right 

to self determination atau istilah populernya dalam bahasa Indonesia 

adalah hak menentukan nasib sendiri.68

                                                            
66Ibid. 
67Ibid., hal. 134. 
68Ibid., hal. 135. 

 Ada terdapat kriteria untuk suatu 

kelompok agar dapat setara seperti negara agar memiliki hak dan 

kewajibanya dalam dunia internasional, kriteria tersebut diantaranya yaitu 

bermukim disuatu wilayah yang memiliki bahasa ynag sama, kesamaan 

etnik dan budaya. Suatu kelompok dapat saja terdiri dari berbagai macam 
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bahasa, budaya atau kelompok etnik. Kriteria utama yang penting dari 

suatu kelompok adalah faktor persamaan dan keinginan secara politik 

untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa. Perasaan dan keinginan untuk 

menjadi suatu bangsa umumnya didasarkan kepada faktor sejarah.69

Dalam Protokol juga disebutkan bahwa pada waktu konfrensi 

diplomatik, berkembang pemikiran agar kelompok yang dimaksud harus 

mendapat pengakuan dari organisasi regional anatar pemerintah yang 

terkait. Suatu catatan penting yang perlu diperhatikan dalam protokol 

menyebutkan bahwa hanya kelompok yang mempunyai hak untuk 

menentukan nasib sendiri (Right to self Determination). Hal ini tidak 

difokuskan dan  ditujukan pada kelompok-kelompok suku, ras, 

kepercayaan atau agama didalam disuatu negara.

 

Dengan demikian rasa persamaan itulah yang merupakan unsur pembeda 

distinction principle untuk membedakan suatu kelompok yang lain. 

70

People atau suatu kelompok masyarakat yang berjuang untuk 

menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri dengan jalan melawan 

rezim setempat dengan konflik bersenjata disebut dengan gerakan 

pembebasan nasional (National Liberation Movement) dan perang dimana 

adanya keterlibatan mereka itu disebut dengan War of National 

Liberation.

 

71

                                                            
69Ibid. 
70Ibid. 
71Ibid. 

 Dengan dlihat kepada rumusan Pasal 1 ayat (3)  dan Pasal 1 
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ayat (4) Protokol I, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

konflik yang bersifat Internasional dapat dikelompokan dalam dua hal :72

a. Konflik bersenjata antar negara. 

 

b. Konflik bersenjata antara peoples melawan colonial domination, alien 

occupation dan racist regimes (CAR Conflict) disebut war of national 

Liberation. 

 

2. Konflik Bersenjata Non Internasional 

DalamPasal 3 Konvensi Jenewa memakai istilah Armed Conflict 

not of an International character atau “Sengketa Bersenjata yang tidak 

bersifat Internasional” dalam berbagai macam konflik yang bukan 

termasuk konflik bersenjata internasional. Menurut para ahli seperti Dieter 

Fleck dan Pietro Verri menjabarkan pengertian mengenai konflik 

bersenjata non internasional menurut Pietro Verri : 

A non international armed conflict is characterized by fighting  between 
 the armed forces of a state and dissident or rebel armed  forces..... 
 However conlict  in the territory of a state between two  ethnicgroups 
 may be classed as a non international armed conflict  provided it has 
 the neccesary characteristic of intensity, duration and  participation.73

Dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tidak menjelaskan pengertian 

mengenai “Armed Conflict not of an International character‟ tersebut, 

sehingga hal-hal semacam ini menimbulkan pengertian yang amat 

beragam. Pendefinisian mengenai konflik bersenjata non internasional 

 
 

                                                            
72Ibid., hal. 138. 
73 Pietro Verri, “Dictionary of the International Law of Armed Forces”, ICRC, Geneva, 1992, hal. 
35-36, dalam dalam Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan 
Mansyur dan, Nainggolan,Michael,  Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta,International Committe 
of The  Red Cross, 1999. 



52 
 

harus dikaitkan dengan konflikbersenjata internasioal yang mana jika 

konflik bersenjata internasional melibatkan negara dengan negara atau 

suatu kelompok belligerent  maka konflik bersenjata non internasional 

melibatkan negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisir 

(organized armed groups).74

 Menurut Jean Pictet, usulan untuk mendefinisikan konflik 

bersenjata non internasional tersebut sangatlah berguna untuk 

membedakan mana yang merupakan konflik bersenjata non internasional 

dengan pemberontakan yang tidak terorganisir dan tidak berlangsung lama 

(unorganized and shortlived insurrection) juga tindakan kekerasan 

bersenjata lainnya yang diikuti dengan tindakan para penjahat atau 

tindakan kriminal biasa.

 

75

Terdapat aturan internasional yang mendefinisikan dan unsur-unsur 

apa saja yang dapat diklasifkasikan sebagai konflik non internasional, 

Dalam Statuta Roma 1998 juga menyinggung mengenai konflik bersenjata 

non internasional dan ketentuannya dalam Pasal 8 ayat (2.c) yang berbunyi 

:

 

76

                                                            
74Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur dan, 
Nainggolan, Michael,Op.Cit., hal. 143. 
75Ibid., hal. 142. 

 

In the case of an armed conflict not of an international character, serious 
violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 
August 1949, namely, any of the following acts committed against 
persons taking noactive part in the hostilities, including members of 
armed forces who have laid down their arms and those placed hors de 
combat by sickness, wounds, detention or any other cause: 

76“Rome Statute of the International Criminal Court”, http://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-
0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf,Op.Cit., hal. 5-10. 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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(i)  Violence to life and person, in particular murder of 
 all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;  

(ii)  Committing outrages upon personal dignity, in 
 particular humiliating and degrading treatment;  

(iii)  Taking of hostages;  
(iv)  The passing of sentences and the carrying out of 

 executions without previous judgement  pronounced by 
 a regularly constituted court, affording all judicial 
 guarantees which are generally recognized as 
 indispensable. 

 

Protokol Tambahan II, 1977 juga mengatur mengenai konflik 

bersenjata non internasonal dan ketentuannya terdapat dalam Pasal 1 

Protokol II 1977 yang berbunyi sebagai berikut :77

a. Pasal 1 ayat (1). “This Protocol, which develops and supplements 
Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 
without modifying its existing conditions of application, shall apply 
to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Protection of Victims of International Armed 
Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High 
Contracting Party between its armed forces and dissident armed 
forces or other organized armed groups which, under responsible 
command, exercise such control over a part of its territory as to 
enable them to carry out sustained and concerted military operations 
and to implement this Protocol”.  

 

b. Pasal 1 ayat (2). “This Protocol shall not apply to situations of 
internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and 
sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not 
being armed conflicts”. 

 

Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai  

berikut : 78

                                                            
77 “Commentary on The Additional Protocols of 8 June 1977 to The Geneva Conventions of 12 
August 1949", International Commitee of the Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers, 1987 . 
78Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur dan, 
Nainggolan, Michael,Op.Cit., hal. 143. 

 

Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud 
dengan“non-international armed conflict‟ dan mengingat bahwa konflik-
konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang 
sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri 
khusus dari konflik tersebut. 
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Sengketa bersenjata non-internasional merupakan konflik 

bersenjata yang melibatkan pemerintah dan pemberontak, maka sengketa 

bersenjata non-internasional dapat dilihat sebagai suatu situasi di mana 

terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah dengan 

kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed 

groups) di dalam wilayah suatu negara.79 Namun, selain itu konflik 

bersenjata non internasional bisa diaplikasikan pada konflik bersenjata 

yang melibatkan kelompok pemberontak dengan pemberontak tanpa 

pemerintah setempat ikut terlibat dalam konflik tersebut.80 Dalam 

komentar tersebut terdapat dua solusi untuk merumuskan pengertian 

mengenai konflik bersenjata non internasional, solusi pertama adalah 

mengklarifikasi konsep tentang konflik bersenjata non-internasional, 

misalnya menentukan sejumlah elemen material yang konkrit, sehingga 

bila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka negara yang bersangkutan 

tidak dapat menyangkal bahwa suatu konflik bersenjata non-internasional 

telah terjadi diwilayahnya dan solusi kedua adalah membentuk suatu 

prosedur untuk menentukan secara obyektif apakah telah terjadi suatu 

konflik bersenjata non-internasional.81

Pilihan kedua dalam perumusan mengenai konflik bersenjata non 

internasional mustahil untuk dilakukan maka dengan itu pilihan pertama 

lebih mungkin dilakukan oleh para peserta Konferensi Diplomatik, yaitu 

 

                                                            
79Ibid. 
80Ibid. 
81Ibid. 
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untuk menentukan suatu definisi. Ini mengingat bahwa Pasal 3 Konvensi 

Jenewa 1949 seringkali diingkari dan tidak diakui karena tidak adanya 

suatu definisi tentang konflik bersenjata non internasional. Banyak solusi 

yang diajukan sehubungan dengan alternatif pertama, di mana akhirnya 

terdapat tiga perhatian yang harus dibahas oleh peserta Konferensi; yaitu : 

82

a. Menentukan ambang batas tertinggi dan terendah dari konflik 

bersenjata non-internasional. 

 

b. Menentukan unsur-unsur konflik bersenjata non-internasional. 

c. Menjamin bahwa penerapan pasal 3 tetap berlaku.  

Mengenai konsep tentang konflik bersenjata non-internasional 

sudah ditentukan suatu konflik bersenjata internasional atau non 

internasional, Unsur-unsur mengenai konflik bersenjata non internasional 

pernah dirumuskan dalam Konvensi Jenewa walaupun usul ini tidak 

diterima secara resmi (karenanya tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri 

di dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya bermanfaat untuk 

diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku. 

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut : 83

a. Bahwa pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang 

terorganisir, di pimpin oleh seorang Komandan yang 

bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi 

 

                                                            
82Ibid., hal. 144. 
83Ibid., hal. 141. 
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dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati 

dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.  

b. Bahwa Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan 

pasukan reguler (angkatan bersenjata) untuk menghadapi 

pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah 

menguasai sebagian wilayah nasional;  

c. Adapun Pemerintah de jure tempat di mana pemberontak 

tersebut berada : 

1) telah mengakui pemberontak sebagai belligerent. 

2) telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent. 

3) telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya 

 untuk  keperluan Konvensi Jenewa ini saja. 

4) bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam  agenda 

 Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai 

 ancamanterhadap perdamaianinternasional,  pelanggaran 

 terhadap perdamaian atau tindakan agresi;  

d.   

1) Bahwapemberontak mempunyai organisasi yang 

 mempunyai bersifat sebagai negara; 

2) penguasa sipil (civil authority) dari pemberontak  

 tersebut dapat  melaksanakankekuasaannyaterhadaporang-

 orang  dalam wilayah tertentu; 
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3) Bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-

 operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil 

 yang  terorganisir tersebut; 

4) Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk 

 terikat  pada ketentuan Konvensi”. 

 

3. Konflik Bersenjata Internal Yang Diinternasionalisasikan 

Konflik Bersenjata Internal yang Diinternasionalisasikan atau 

Internationalized internal armed conflict didefinisikan oleh Pietro Verri 

dengan menyebutkan  beberapa kriteria sebagai berikut :84

a. Negara dimana terjadi pemberontakan mengakui pihak 

pemberontakan sebagai belligerents atau pihak yang berperang. 

 

b. Satu atau lebih negata asing membantu salah satu angkatan 

bersenjata pihak yang bertikai. 

c. Dua negara asing melakukan intervensi dengan angkatan 

bersenjata dan membantu masing-masing pihak yang bertikai. 

 

 

 

 

                                                            
84Ibid., hal. 138. 
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B. Latar Belakang Jabhat Al-Nusra 

 Kelompok atau milisi bersenjata yang memilik nama lengkap Jabhat an-

Nuṣrah li-Ahl  ash-Sham berdiri pada tanggal 23 Januari 2012 semenjak perang 

sipil Suriah berlangsung.85 Keberadaan Jabhat al-Nusra dalam  perang sipil Suriah 

mengambil peranan penting sebagai penegak syariah Islam, mendirikan negara 

Islam di Suriah sekaligus melawan pemerintahan Suriah bahkan negara barat dan 

Israel dibanding FSA (Free Syria Army) dan faksi-faksi yang lain yang masih mau 

bekerja sama dengan negara barat dan ingin menggulingkan presiden Assad. 

Dipimpin langsung oleh Abu Mohammad Al-Jawlani dan menyatakan 

kesetiannya terhadap induk kelompok yaitu Al-Qaeda yang dipimpin oleh Ayman 

Al-Zawahiri.86

                                                            
85Quilliam, “Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Nusra li-ahl al-Sham min Mujahedi al-Sham fi Sahat al-
Jihad. A Strategic Briefing”, 

 Jabhat al-Nusra memiliki tujuan mendirikan Kekhalifajan Islam di 

Suriah dengan dasar hukum Syariah dan berlandaskan ideologi Salafi, maka demi 

tarcapainya tujuan ini Jabhat al-Nusra melakukan perlawanan yang sporadis 

terhadap musuh-musuhnya terutama rezim Assad. Bukan hanya kelompok 

bersenjata dan pasukan pemerintahan yang menjadi sasaran melainkan terhadap 

kelompok (warga sipil) kepercayaan tertentu seperti Syiah dan Alawit, Jabhat al-

Nusra memandang kedua kepercayaan tersebut “menodai” ajaran Islam 

sesungguhnya, maka target sipil seperi mesjid Syiah juga menjadi sasaran. Perang 

di Suriah merupakan perang segitiga yang melibatkan banyak pihak, dari Jabhat 

al-Nusra sendiri dengan terang-terangan menolak intervensi barat serta 

menjadikan Suriah sebagai batu loncatan atau basis melawan Israel dan Amerika. 

http://www.quilliamfoundation.org/, Diakses pada tanggal 2 Agustus 
2014. 
86Ibid. 

http://www.quilliamfoundation.org/�
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Amerika Serikat beserta Inggris dan Australia juga Perserikatan Bangsa-Bangsa 

menyatakan bahwa Jabhat al-Nusra digolongkan sebagai organisasi teroris.87 

Hampir sebagian besar anggota-anggota Jabhat al-Nusra berasal dari luar wilayah 

Suriah atau juga disebut sukarelawan (Foreign Fighter). Banyak sukarelawan 

asing datang ke Suriah dan bergabung dengan Jabhat al-Nusra karena termotivasi 

untuk memperjuangkan ideologi dan kepercayaanya dalam perang Suriah yang 

dianggapnya perang suci (Holy War) melawam orang kafir. Sama yag sudah 

dijelaskan dibab sebelumnya, personel Jabhat al-Nusra yang berjumlah sekitar 

5.00088

1. Pada Desember 2013 di kota Adraa, eksekutor dari milisi bersenjata 

Jabhat al-Nusra membantai sekitar 80 warga sipil, kebanyakan warga 

sipil yang tewas dari penganut Syiah dan Alawit.

 memiliki kualitas dalam bertempur dikarenakan penekanan latihan, 

pengalaman dari pertempuran sebelumnya juga ditambah indoktriniasi berjihad. 

Berideologitentang ajaran garis keras maka tak heran anggota Jabhat al-Nusra 

membenarkan tindakan mereka terhadap lawan dan tawanan serta rakyat sipil 

yang tidak sepaham dengannya. Tindakan-tindakan yang dibenarkan mereka saat 

dipraktekkan dalam perang adalah eksekusi terhadap tawanan yang sudah 

menyerah dengan cara dipenggal atau ditembak juga menyerang objek sipil selain 

penindasan disertai pembunuhan terhadap kelompok suku dan kepercayaan 

tertentu diantaranya adalah : 

89

                                                            
87Ibid. 
88Ibid. 

 

89http://syrianfight.com/, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 

http://syrianfight.com/�
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2. Pasukan Suriah menemukan 2 tubuh rekannya tanpa kepala setelah 

merebut kota Yabroud dari Jabhat al Nusra pada bulan Maret 2014.90

3. Penculikan disertai pembunuhan terhadap warga sipil yang mendukung 

kelompok FSA (Free Syrian Army) di sungai Quayk disekitar kota 

Aleppo.

 

91

4. Menangkap dan mengeksekusi tentara pemeintahan di bagian timur kota 

Deir Ezzor.

 

92

5. Eksekusi terhadap belasan pendukung rezim Assad di bagian timur 

Suriah.

 

93

6. Penyerangan terhadap desa yang penduduknya mayoritas pemeluk 

Alawit di provinsi Lataika yang menyebabkan tewasnya 190 warga 

sipil.

 

94

7. Penculikan terhadap aktifis dan penyerangan terhadap jurnalist salah 

satunya penyerbuan terhadap kantor berita Shada Alhurria TV di Kalasa 

pada tanggal 26 Desember 2013, penculikan jurnalis Shahba Press dan 

koresponden dari Aman Alwasl Newspaper. 

 

                                                            
90Ibid. 
91Syria: “Revenge Executions by “Al-Nusra Front” Bodies Thrown In River, 
http://www.syrianews.cc/syria-revenge-executions-by-al-nusra-front-bodies-thrown-in-river-pic-
included/, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 
92 “Jihadist Al-Nusra Front executes three Syria soldiers”, 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Jan-08/201305-jihadist-al-nusra-front-
executes-three-syria-troops-activists.ashx#axzz2jAc8xnwa, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 
93Saudi Gazette, “Al-Nusra Front executes Assad supporters: 
Video”,http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130517
166070,Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 
94 “Jihadi-led rebel fighters in Syria killed at least 190 civilians and abducted more than 200 during 
an offensive against pro-regime villages, committing a war crime, an international human rights 
group said Friday”, 
http://www.thestar.com/news/world/2013/10/11/syrian_rebels_linked_to_al_qaeda_committe
d_war_crimes_says_human_rights_watch.html, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 

http://www.syrianews.cc/syria-revenge-executions-by-al-nusra-front-bodies-thrown-in-river-pic-included/�
http://www.syrianews.cc/syria-revenge-executions-by-al-nusra-front-bodies-thrown-in-river-pic-included/�
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Jan-08/201305-jihadist-al-nusra-front-executes-three-syria-troops-activists.ashx#axzz2jAc8xnwa�
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Jan-08/201305-jihadist-al-nusra-front-executes-three-syria-troops-activists.ashx#axzz2jAc8xnwa�
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130517166070�
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130517166070�
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130517166070�
http://www.thestar.com/news/world/2013/10/11/syrian_rebels_linked_to_al_qaeda_committed_war_crimes_says_human_rights_watch.html�
http://www.thestar.com/news/world/2013/10/11/syrian_rebels_linked_to_al_qaeda_committed_war_crimes_says_human_rights_watch.html�
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8. Penculikan terhadap perawat Noor Haoot saat merawat korban serangan 

udara pemerintah di Qadi Askar dekat Aleppo dan penyiksaan hingga 

tewas terhadap Dr.Hussein Suleiman yang diculik pada tanggal 10 

Desember 2013 dan ditemukan tewas pada tanggal 1 Januari 2014 

dengan tubuh penuh luka siksa. 

Masih banyak bukti tindakan pidana Internasional yang dilakukan kelompok 

Jabhat al-Nusra selain diatas ditambah bukti yang sudah dijelaskan dibab 

sebelumnya belum lagi kasus-kasus yang belum terkuak. 

 

C. Latar Belakang Islamic State 

Tidak diakuinya IS sebagai bagian dari cabang Al-Qaeda semenjak 

kelompok yang pimpinan Abu Bakr Al-Bagdadi bentrok dengan oposisi Islam, 

FSA dan juga Al-Nusra membuat IStidak tersingkirkan melainkan mendapat 

dukungan dari masyarakat yang sama radikalnya di dunia yang bersimpati dengan 

kelompok radikal ini. IS melalui juru bicaranya Abu Muhammad al-Adnani pada 

tanggal 29 Juni 2014 mendeklarasikan kekhalifahan yang mencakup wilayah 

Aleppo dan Suriah Utara dan mengangkat seorang pemimpin yaitu Abu Bakr al-

Baghdadi sebagai emir (pemimpin), kelompok bersenjata ini telah membentuk 

sebuah negara namun belum diakui dunia internasional. Memiliki ideologi yang 

sama seperti Jabhat al-Nusra yaitu Wahabi dan Salafi, akan tetapi akan berbeda 

dari tujuan masing-masing kelompok, Jabhat al-Nusra berfokus mengulingkan 

rezim Bashar al-Assad dan mendirikan negara Islam di Suriah sedangkan IS lebih 

fokus pada pendirian dan penguasaan wilayah untuk mendirikan kekhalifahan 
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yang baru dibentuknya yang wilayahnya membentang dari Andalusia (Spanyol) 

sampai Indonesia. Perbedaan tujuan ini dan sikap pemimpin IS Abu Bakr al-

Baghdadi yang sporadis terhadap lawannya membuat Al-Qaeda lepas tangan dan 

lebih memihak Al-Nusra yang menjadi lawan IS. Lahirnya IS setelah kelompok 

yang kerap berganti nama ini dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi, sebelum 

berganti nama menjadi IS kelompok ini sebelumnya bernama AQI atau Al Qaeda 

in Iraq dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi (tewas pada tahun 2006) dan 

berganti nama menjadi Islamic State in Iraq dipimpin oleh Abu Ayyub al-Masri 

(tewas pada tahun 2010) dan Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi (tewas pada 

tahun 2010). Selain mendirikan negara Islam. IS juga menerapkan hukum Syariah 

dengan tegas dan melakukan pembersihan terhadap golongan kepercayaan 

tertentu di wilayah yang didudukinya, tindakan IS kerap bersinggungan dengan 

masyarakat dan kelompok oposisi Suriah yang Islam moderat dan tak pelak  

menimbulkan konflik terhadap pasukan FSA dan ditambah kejahatan 

kemanusiaan dan kejahatan perang. Laporan mengenai kejahatan kemanusiaan 

dan kejahatan perang yang dilakukan IS adalah sebagai berikut: 

1. Amnesty Internasional berdasarkan laporannya menyatakan bahwa 

kelompok bersenjata IS membunuh 15 warga sipil yang 7 diantaranya 

adalah anak-anak setelah terjadi pertempuran antara milisi IS dengan 

milisi Kurdi YPG (People's Protection Unit).95

                                                            
95Syria conflict: “Amnesty says ISIS killed seven children in north”, 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27726035, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27726035�
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2. Rabu  15 januri 2014 Rumah sakit bulan sabit merah di Aleppo diserbu 

oleh IS, pejuang dari Tawhid Brigade bernama Mohamad al-Sayed 

yang terluka langsung dibunuh oleh milisi salafi.96

3. IS dalam pemberitaanya menunjukkan potongan tubuh pasukan Syria 

yang tertangkap dan dimutilasi dididekat kota Yabroud sekitar gunung 

Qalamon.

 

97

4. Fars News Agency melaporkan bahwa milisi asing dari IS 

memamerkan 2 potongan kepala milisi oposisi di provinsi Aleppo pada 

tanggal 16 Februari 2014.

 

98

5. IS melalui situs media sosial Twitter menunjukan poto korban pasukan 

Syria yang baru saja dipenggal di kota Azaz diprovinsi Aleppo.

 

99

6. Milisi IS dan didukung milisi garis keras lainnya menyerbu check point 

Hajez al Tanahej dan menangkap 9 pasukan Suriah dan memenggalnya 

pada tanggal 3 Januari 2014 di bagian timur provinsi Hama.

 

100

7. IS melakukan pembunuhan masal terhadap tahanan di sebuah lapangan 

setelah tahanan tersebut dibawa keluar dari rumah sakit anak di kota 

Alepo, Suriah menurut laporan Independent International Commission 

of Inquiry on Syria.

 

101

                                                            
96 “Islamic State of Iraq and Levant Organization (ISIL)”, Syrian Network For Human Right. Hal. 13-
15. 

 

97Op.cit, http://syrianfight.com/, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 
98 Ibid. 
99Ibid. 
100Ibid. 
101Syria conflict: “UN reports mass executions by ISIS”, http://www.bbc.com/news/world-middle-
east-26626363, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 

http://syrianfight.com/�
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26626363�
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26626363�
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8. Hasil laporan dari Syrian Observatory For Human Right bahwa IS 

menyalibkan 9 orang yang dituduh melawan IS di depan publik di kota 

Raqqa.102

9. IS selain membunuh juga menculik sekitar 193 warga sipil Kurdi di 

kota Alepo.

 

103

10. Setelah gagalnya serangan pasukan Suriah untuk merebut desa 

Qmenanas, 6 pasukan Suriah yang tertangkap lalu dipenggal, kemudian 

seorang penduduk sipil bernama Safwan Mamdouh dipenggal oleh IS 

karena telah meminta bantuan pada pasukan Surah yang menurut 

keterangan saksi mata.

 

104

 

 

D. Tinjauan umum mengenai Suriah dan pemerintahan presiden Bashar Al 

Assad serta kronologi perang sipil Suriah 

Asal muasal nama Suriah berasal dari bahasa Yunani. Negeri Suriah 

merupakan wilayah yang banyak dicatat sejarah dan strategis dikarenakan 

merupakan jalur lintasan dari benua Eropa ke Asia dan juga banyak kota 

pelabuhan laut Mideterania yang terbentang sepanjang pantai Suriah. Eksistensi 

Suriah bermula ketika kerajaan Assyria berdiri dan membangun peradaban di 

wilayah lalu disusul  oleh kerajaan Babylonia dan Mesir, kemudian setelah 

penaklukan Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung pada tahun 332 

                                                            
102Group: “ISIS 'crucifies' men in public in Syrian towns”, 
http://www.cnn.com/2014/06/29/world/meast/syria-reported-crucifixions/, Diakses pada 
tanggal 2 Agustus 2014. 
103 “The Syrian Observatory for Human Rights says an extremist group has kidnapped nearly 200 
Kurds in Syria's Aleppo area”.http://www.sbs.com.au/news/article/2014/05/31/jihadists-kidnap-
193-kurds-syria, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014. 
104Op.cit, http://syrianfight.com/ 

http://www.cnn.com/2014/06/29/world/meast/syria-reported-crucifixions/�
http://www.sbs.com.au/news/article/2014/05/31/jihadists-kidnap-193-kurds-syria�
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sampai 331SM (sebelum masehi) Suriah jatuh dibawah pemerintahan Seleucius I. 

Tahun 63SM Suriah kembali direbut oleh kekaisaran Romawi lalu berganti 

kepemerintahan kekaisaran Byzantium hingga jatuh kedalam pengaruh Arab pada 

abad ketujuh belas, lalu pada abad kedua belas Suriah dalam kekuasaan Salahudin 

diikuti kepemerintahan dinasti Mameluk dan serangan bangsa Mongol. Pada awal 

abad keenam belas orang Turki Usmani mengambil alih wilayah Suriah dan 

Lebanon, dan pada Perang Dunia I Turki termasuk negara yang dikalahkan oleh 

sekutu yang diantaranya adalah Perancis, Perancis saat itu mengendalikan wilayah 

Suriah dan Lebanon (merdeka pada tahun 1926). Republik Suriah berdiri pada 

tahun 1944 dibawah pemerintahan militer Adib Shisheksy (1949-1954) namun 

berakhir digulingkan, Shukri Kuwatly menjadi presiden Suriah pada tahun 

1955.105 Pada masa selanjutnya Republik Suriah bergabung didalam Republik 

Arab Bersatu atau United Arab Republic bersama Republik Mesir dan dipimpin 

oleh Gammal Abdel Nasser, tetapi pada tanggal 28 Spetember 1961 sekelompok 

perwira Suriah melakukan kudeta untuk menyatakan pemisahan Republik Suriah 

dari Republik Arab Bersatu.106

                                                            
105Ensiklopedia Umum, Kanisius (Anggota IKPAI), Yogyakarta, 1977. 

 Partai Pemerintah Ba'ath berkuasa pada tahun 

1963 setelah sukses melakukan kudeta. Pada tahun 1966, kudeta lain kemudian 

menggulingkan pemimpin tradisional dari partai tersebut yaitu Michel Aflag dan 

Salah al-Dinal-Bitar. Pada tanggal 13 November 1970 terjadi lagi kudeta militer 

oleh Hafez al-Assad dan para loyalisnya sehingga mengukuhkan dirinya dan 

dinastinya sebagai presiden Suriah, sejak saat itu, Partai Ba'ath sebagai partai 

106 “United Arab Republic (U.A.R.)”, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/615447/United-Arab-Republic-UAR, Diakses pada 
tanggal 2 Agustus 2014. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/615447/United-Arab-Republic-UAR�
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penguasa memegang otoritas tunggal di Suriah, rakyat suriah hanya dapat 

menyetujui presiden oleh referendum dan tidak memegang pemilu multi partai 

untuk lembaga legislatif. Pada tahun 1982, adalah tahun keenam puncak 

pemberontakan Islam khusunya kaum Sunni di seluruh negeri. Hafez-al-Assad 

sebagai putra presiden sudah melakukan peran politik dalam militer dengan 

membumihanguskan kota Hama untuk memadamkan pemberontak dari komunitas 

Sunni, termasuk Ikhwanul Muslimin dan lain-lain.107 Masalah kesuksesan Hafez 

al-Assad kemudian turut menimbulkan protes kekerasan dan bentrokan senjata 

seiring dengan pemilihan majelis rakyat tahun 1998.108

 Revolusi Arab Spring yang menumbangkan pemerintahan diktator di 

negara Arab akhirnya berhembus pada pemerintahan Bashar al Assad, Revolusi 

dianggap sebagai awal permulaan perubahan dan kesempatan bagi aktivis-aktivis 

politik seperti Riad Seif, Haitham al Maleh, Kamal al Labwani, Riyad al Turk, 

 Kekerasan tersebut 

meledak dalam perseteruan panjang antara Hafez al Assad dan adiknya Rifaat. 

Dua orang dinyatakan tewas dalam penembakan antara polisi Suriah dengan 

pendukung Rifaat di Latakia.  Namun sumber data atas jumlah orang yang 

meninggal dari pertempuran kedua kubu ini sangat berbeda, menurut sumber 

oposisi, protes menyebabkan ratusan orang tewas dan terluka. Hafez al Assad 

kemudian meninggal satu tahun kemudian akibat penyakit fibrosis paru. 

Kepemimpinan Hafez lalu digantikan oleh putranya Bashar Al-Assad yang 

diangkat setelah amandemen konstitusi yang menurunkan persyaratan usia untuk 

presiden dari 40 sampai usia 34 tahun.  

                                                            
107NYTIMES, “Syria Index”, 
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/syria/index.html 
108Ibid. 

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/syria/index.html�


67 
 

dan Aref Dalila untuk memprotes pemerintahan Assad. terjadi kerusuhan di 

Suriah, kejadian bermula pada 26 Januari 2011 ketika Hasan Ali Akleh 

menuangkan bensin dan membakar dirinya sendiri sebagai suatu bentuk protes 

terhadap pemerintah Suriah. Dua hari kemudian pada tanggal 28 Januari 2011, 

terjadi demonstrasi di malam hari yang diadakan di Ar Raqqah untuk memprotes 

terbunuhnya dua tentara keturunan Kurdi. Pada tanggal tiga februari, disebut 

sebagai "Day of Rage" yaitu berlangsung selama 2 hari (4-5 Februari) dimana 

situs Facebook dan Twitter penuh dengan kemarahan para warga yang memprotes 

pemerintahan otoriter di Suriah.109

                                                            
109BBC, “AS: Kebijakan Rusia berpotensi picu perang saudara 
Suriah”,

 Protes tidak hanya di media sosial tetapi para 

kaum oposisi pemerintah juga berkumpul dan berbaris di Al Hasakah tapi 

kemudian dibubarkan oleh pasukan keamanan Suriah. Pada akhir Februari, 

dilakukan protes di kedutaan besar Libya di Damaskus namun berakhir dengan 

pemukulan brutal dari Polisi Suriah yang membubarkan para demonstran yang 

oposisi terhadap pemerintah. Kota Deraa bagian selatan, pada bulan Maret 2011 

ketika penduduk lokal berkumpul untuk menyerukan tuntutan pembebasan 14 

mahasiswa yang ditangkap dan dilaporkan disiksa oleh pasukan keamanan Suriah 

setelah menulis di dinding, slogan terkenal dari pemberontakan rakyat di Tunisia 

dan Mesir: "Orang-orang ingin kejatuhan rezim”. Para demonstran juga 

menyerukan demokrasi dan kebebasan yang lebih besar. Aksi ini awalnya berjalan 

damai walau pun diikuti oleh begitu banyak demonstran dan berkeliling kota 

setelah sholat Jumat. Aksi ini diadakan pada tanggal 18 Maret, namum justru 

disambut oleh pasukan keamanan dengan melepaskan tembakan yang 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120531_clintonsyria.shtml 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120531_clintonsyria.shtml�
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menewaskan 4 (empat) orang. Hari berikutnya, mereka menembaki pelayat di 

pemakaman korban. Dalam hitungan hari, kerusuhan di Deraa telah berputar di 

luar kendali pemerintah setempat. Pada akhir Maret, tentara dengan kendaraan 

lapis baja di bawah komando Maher al-Assad (adik Bashar al-Assad) diturunkan 

ke kerumunan para pengunjuk rasa. Puluhan orang tewas, ketika tank menembaki 

kawasan pemukiman dan pasukan menyerbu rumah serta menangkap warga yang 

dianggap demonstran. Rangkaian tindakan represif aparat justru itu gagal 

menghentikan kerusuhan di Deraa, namun justru memicu protes anti-pemerintah 

dikuti pemberontakan di kota-kota lain di Suriah, di antaranya Baniyas, Homs, 

Hama dan pinggiran kota Damaskus.110

                                                            
110Tandirerung, Patra Kulu, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hukum Internasional 
Terhadap Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik DI Suriah”, Fakultas Hukum Internasional, 
Universitas Hassanudin, Makassar 2012. (Tidak tercantum halaman). 

Sejauh ini tidak ada dukungan 

internasional yang cukup karena Rusia dan China menentang aksi Dewan 

Keamananan PBB dan telah dua kali memveto resolusi mengenai Suriah. Hilary 

Clinton dalam pidatonya tentang Suriah menyatakan bahwa terdapat berbagai 

perencanaan yaitu rencana sipil, kemanusiaan, dan militer. Kebijakan yang di 

ambil oleh Rusia dan China ditakuti akan membantu berperan menimbulkan 

perang saudara di Suriah. Amerika Serikat akan berusaha untuk membujuk Rusia 

agar mendukung tindakan lebih tegas terhadap pemerintah Suriah yang dipimpin 

oleh Bashar al Assad. Kondisi di Suriah saat ini sering terjadi konflik sektarian 

dan pertempuran antar desa. Akibat konflik yang terjadi, sebagian petempur 

pemberontak mengalami tekanan besar dan hanya mampu bertahan. Tentara 

pembebasan Suriah terpaksa menjual perabotan untuk membeli peluru sementara 

seorang petempur harus menjual senapan untuk memberi makan keluarganya. 
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E. Konflik bersenjata di Suriah yang bernuansa sektarian 

Konflik yang terjadi di Suriah sangatlah komplek dimana terdapat banyak 

etnik dan agama, lebih lagi menyangkut soal agama sejak tergulingnya rezim 

Saddam Husein di Irak dimana sering terjadi konflik sektarian antara penganut 

Sunni dan Syiah, konflik antara Syiah dan Sunni karena perbedaan keberadaan 

imam mahdi mereka selain rukun dan kota suci. Konflik ini timbul karena 

penguasa baru Irak dipimpin oleh elit politik penganut Syiah, yang lebih parah 

lagi elit politik Irak yang penganut Syiah membuat kebijakan-kebijakan yang 

mana rakyat Irak yang beraliran Sunni tidak menyukainya. Konflik yang terjadi di 

Suriah sama persisnya yang terjadi di Irak, Bashar al Assad dan kroni-kroninya 

adalah kubu Alawit yang menguasai dan mayoritas hidup dikota besar macam 

Damaskus, sedangkan diluar kota dan pinggiran mayoritas penduduknya adalah 

penganut.  Suriah adalah negara dengan mayoritas Sunni akan tetapi elit 

politiknya  dan partai penguasa (Partai Ba’ath) dipimpin oleh kelompok 

kepercayaan yang minoritas yaitu sekte Alawit dari Syiah. Pendahulu dan Ayah 

dari Bashar yaitu Hafez al Assad membangun aliansi dengan komunitas bisnis 

Sunni yang elit dan membuat staf-staf keamanan khusus dari Alawit. Alawit 

hanya merupakan 10 persen dari populasi Suriah, tetapi mereka melihat bahwa 

Hafez memiliki peran yang krusial dalam memproteksi Alawit. 

Jauh sebelum perang sipil ini terjadi, yaitu pada abad ke 19, saat Suriah 

masih dikuasai Turki Ottoman, kedua kelompok ini telah hidup dalam komunitas 

yang terpisah dan kelompok Sunni yang merupakan mayoritas sangat 

memarjinalisasikan atau mendiskriminasikan kelompok Alawit sehingga bahkan 
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Alawit itu sendiri tidak dapat melaksanakan hak-haknya secara penuh sampai 

akhir Perang dunia pertama.111

 

 Perang Dunia I pertama berakhir, Suriah sebagai 

negara jajahan Turki Ottoman sengaja ditinggakan untuk kemudian diambil alih 

oleh Perancis, Awal permasalahan sejak Perancis membantu kelompok Alawit 

dengan melatih sebagai anggota militer dan membentuk pasukan koloni militer 

Alawit untuk mengontrol penganut Sunni. Sesudah kemerdekaan Suriah dari 

Perancis, kaum militer yang dominan adalah Alawit ini mengambil alih kekuasaan 

di Suriah sehingga menempatkan Alawit pada  posisi teratas pemerintahan dan  

membalas dengan mendiskriminasikan kaum Sunni yang mayoritas di Suriah. 

Kebencian dan dendam yang telah lama dipendam antara kaum Sunni dan Syiah 

serta sekte Alawit telah tercurahkan dalam perang sipil Suriah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
111World Time, “Syrias Kurds Civil Wars Within a Civil War”, 
http://world.time.com/2012/11/05/syrias-kurds-civil-wars-within-a-civil-war/#ixzz2E56l5JgA.  

http://world.time.com/2012/11/05/syrias-kurds-civil-wars-within-a-civil-war/#ixzz2E56l5JgA�
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