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ABSTRAK 

Aturan menegenai perlindungan petugas kesehatan sering dilanggar disaat terjadi 

peperangan atau konflik bersenjata, terutam konflik bersenjata yang terjadi di 

Suriah yang melibatkan berbagai negara. Akibat pelanggaran-pelanggaran yang 

dilaukan negara maka negara-negara itu harus bertanggung jawab terhadap 

pelanggaran yang dilakukan.Untuk itu penulis mengemukakan beberapa rumusan 

masalah, yakni: (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Negara atas 

pelanggaran terhadap aturan perlindungan petugas kesehatandalam konflik 

bersenjata menurut draft ILC 2001?(2) Bagaimana pertanggungjawabannegara 

terhadap tenaga kesehatan yang tewas dalam dugaan terjadinya kejahatan perang 

di suriah tahun 2011?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan 

kepustakaan.Dari hasil penelitianini dapat disimpulkan bahwa (1)pengaturan 

pertanggungjawabannegaraataspelanggaranterhadapaturanperlindunganpetugaskes

ehatandalam konflik bersenjata telah diatur dalam Responsibility of State for 

Internasionally Wrongful Acts draft ILC 2001, dalan aturan ini pelanggaran yang 

dilakukan oleh negara telah diatur sedemikian rupa, dari jenis pertanggungawaban 

negara, isi dari tanggung jawab negara, hingga ganti rugi dari pelannggan yang 

dilakukan negara telah jelas di jabararkan dalam aturan 

ini..(2)pertanggungjawabannegara terhadap petugas kesehatan yang tewas dan 

luka dalam dugaan terjadinnya kejahatan perang di suriah tahun 2011 tidak hanya 

melibatkan Suriah saja tetapi juga negara lain berupa Rusia. Menurut draft IlC 

2001 pasal 17 negara-negara yang membantu seperti Rusia wajib bertanggung 

jawab terhadap pelanggaran yang terjadi  dari menghentikan konflik tersebut 

tersebut dan memastikan pelanggaran tersebut tidak akan terulang lagi. Dan 

pemberian ganti rugi terhadap yang dirugikan baik secara materi ataupun moral. 

 


