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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

            Hakim Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal 

Court/ICC) pada Maret 2009 mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi 

Presiden Sudan Omar al-Bashir. Dikeluarkannya surat perintah penangkapan 

Omar al-Bashir memang sudah ditunggu sejak lama oleh pemerintah di Khartoum. 

Setelah berbulan-bulan melakukan pertimbangan, para hakim pra pengadilan 

Kriminal Internasional akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah 

penangkapan dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan karena dugaan kekejaman yang terjadi di wilayah Darfur, Sudan. 

Dalam Surat perintah penangkapan, Omar Hassan Al Bashir dituduh telah 

melakukan genocide pelanggaran Statuta Roma 1998.1  

Pengadilan Kriminal Internasional untuk pelanggaran berat hak asasi 

manusia (selanjutnya disingkat HAM)  yang terjadi dan memasukkan sebagai 

pelanggaran berat hak asasi manusia. Istilah pelanggaran berat HAM atau dalam 

bahasa Inggris disebut gross violation of human rights tidak diterangkan dalam 

satu definisi yang secara memadai memuat unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

                                                             

1 Harian Aceh. CoM. Keputusan Berisiko ICC atas Presiden Sudan FRIDAY, 06 

MARCH 2009 02:27 
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Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat 

yang  timbul dari tindak pidana tersebut terhadap jiwa, raga, martabat, peradaban, 

dan sumber daya kehidupan manusia. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

pelakunya dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan 

menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga 

membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat HAM 

biasanya bersifat meluas atau sistimatik. Kejahatan yang dilakukan oleh Adolf  

Hitler dan rezim Nazinya dinilai sebagai suatu pelanggaran berat HAM, oleh 

karena dampaknya yang luar biasa terhadap jiwa, raga, martabat, peradaban dan 

sumber daya kehidupan manusia. Piagam Pengadilan Militer Internasional 

Nurenberg mendefinisikan kejahatan yang dapat dikategorikan pelanggaran berat 

yaitu, pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa tahun l949, pelanggaran 

hukum atau kebiasaan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan  terhadap 

kemanusiaan. Hal yang sama dengan Statuta pendirian pengadilan ad hoc 

internasional Rwanda menyebutkan sebagai pelanggaran berat HAM kejahatan  

genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran atas Pasal 3 Konvensi 

Jenewa 1949 dan protokol Tambahan II 1977 (pasal 4).  

Pelanggaran HAM sebagai pelanggaran berat  sebagaimana terjadi dalam 

berbagai peristiwa sejarah umat manusia telah menimbulkan dampak yang 

menghancurkan bagi jiwa, raga, martabat, peradaban dan sumberdaya kehidupan 

manusia. Karena itu siapapun pelakunya dan di manapun ia berada tidak bisa 

dibiarkan (impunity) tanpa pertanggungjawaban dan penghukuman. Oleh karena 

era impunity yang dinikmati oleh para penguasa secara kejam, yang telah  berjalan 
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beberapa dasa warsa harus diakhiri. Untuk itulah pada tanggal  17 Juli l998 di 

Roma, 120 (seratus dua puluh) negara hadir dalam suatu konferensi guna 

mengadopsi suatu Pengadilan Kejahatan Internasional. Pembukaan Statuta Roma 

1998 tersebut menegaskan, antara lain hal-hal sebagai berikut :  

- Menyadari, bahwa selama abad ini, jutaan anak, pria dan wanita telah  

menjadi korban kejahatan-kejahatan yang tidak dapat dibayangkan yang 

sangat mengguncang kesadaran manusia,   

-  Mengakui bahwa tindakan-tindakan kejahatan ini mengancam 

perdamaian, keamanan dan keselamatan dunia,   

- Menegaskan bahwa kejahatan yang paling serius yang perlu diperhatikan 

masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan dan 

bahwa pidana yang efektif harus ditegakkan/ dijamin dengan mengambil 

tindakan-tindakan pada tingkat nasional dan dengan mengupayakan 

kerjasama internasional.” 

 Statuta Roma 1998 mengatur pelanggaran berat. Jenis-jenis pelanggaran 

berat di antaranya genosida (pembunuhan massal), adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau 

sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Kejahatan 

terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), adalah salah satu perbuatan 

yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistematik. Kejahatan perang 

(war crimes). Kejahatan perang berarti : a. merujuk kepada Konvensi Jenewa 

1949, yakni melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap warga sipil, 

perbuatan yang menyebabkan luka badan yang sangat serius; b. Pelanggaran 

hukum dan kebiasaan internasional, yakni dengan sengaja menyerang penduduk 

sipil, penyerangan terhadap fasilitas sipil (tempat ibadah, rumah sakit, sekolah), 

dengan sengaja menyerang instalasi PBB, penggunaan senjata pemusnah massal.  
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Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa termasuk pelanggaran berat  

sebagaimana diatur oleh Statuta Roma 1998 adalah hal yang berhubungan dengan 

genocide atau pembunuhan masal, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan 

perang. Masing-masing kejahatan tersebut mempunyqai spesifikasi sendiri, 

sehingga tidak jarang terjadi suatu benturan dan digunakan sebagai alasan ketika 

akan dilakukan penangkapan, karena apakah tindakannya masuk dalam lingkup 

genocide, kejahatan kemanusiaan atau kejahatan perang. 

            Demikian halnya dengan Omar Hassan Al Bashir, meskipun telah 

dipanggil dengan patut, ternyata tetap tidak menghadiri panggilan tersebut. Alasan 

penolakanya bahwa pemerintah Sudan tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. 

Sebagaimana dikutip dari republika.co.id, bahwa: 

Sudan bukanlah negara yang ikut menandatangani Statuta Roma 1998 yang 

menjadi dasar pendirian ICC. Maka kami tak memiliki kewajiban memenuhi 

surat perintah penahanan ICC''. Di sisi lain, tidak ada bukti yang 

menguatkan tuduhan ICC bahwa Bashir melakukan kejahatan perang dan 

kemanusiaan. Ia menambahkan, ICC memang meminta bantuan negara-

negara tetangga Sudan untuk menangkap Bashir. Namun menurutnya, 

penangkapan hanya bisa dilakukan negara pendukung ICC dan hanya bisa 

berjalan jika Bashir tak lagi menjabat sebagai presiden Sudan.
2
 

  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah:  

a. Apakah yang menjadi dasar hukum mengadili pelaku kejahatan perang ? 

                                                             

2
 republika.co.id.  Sudan Bukan Penanda Tangan Statuta Roma 1998'. JAKARTA -- 

Presiden Asosiasi Advokat Sudan, Fathi Khalil Muhammad, yakin Pengadilan Kejahatan 

Internasional (ICC) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keberlakuan statuta.... Rendy Septianto H. 



 5 

b. Apakah Statuta ICC/Statuta Roma 1998 dapat diterapkan terhadap Omar 

Hasan al Bashir? 

  

3.   Tujuan Penelitian 

a.  Tujuan teoritis : untuk pengembangan hukum internasional, khususnya 

mengenai keberlakuan Statuta Roma 1998 berkenaan dengan kejahatan 

perang. 

b.  Tujuan praktis : untuk mengetahui lebih dalam tentang dasar hukum 

mengadili pelaku dari negara yang belum menjadi pihak Statuta Roma 

1998 (kasus presiden Sudan Omar Hasan al Bashir). 

  

 

 4. Manfaat Penelitian 

a.   Dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah khususnya ilmu yang 

berhubungan dengan hukum internasional. 

b.   Sebagai sumbangan pemikiran khususnya mengetahui lebih dalam tentang 

dasar hukum mengadili pelaku dari negara yang belum menjadi pihak 

Statuta Roma 1998 (kasus presiden Sudan Omar Hasan al Bashir. 

  

 5. Metode Penulisan  

a.   Pendekatan Masalah 
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Penelitian hukum normatif, berupa peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.3 Masalah 

didekati secara statute approach dan conseptual approach. Statute approach yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. 

Sedangkan conseptual approach yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas 

pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi. 

b. Sumber Hukum 

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal 

ini Statuta Roma 1998. 

-  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami 

berupa literatur maupun karya ilmiah para sarjana. 

c.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum   

Pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi 

kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait 

dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang 

terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk 

lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Kemudian pembahasan dilakukan 

dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari 

                                                             

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika Volume 16, No. 2 Maret 2001, h. 

104. 
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pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari doktrin-doktrin, 

yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan 

sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.  

  

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Pertama-tama diawali dengan Bab I, dengan judul bab Pendahuluan, yang 

mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, sehingga telah tepat jika 

diletakkan pada awal pembahasan. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar 

belakang masalah, berisikan latar belakang dipilihnya masalah, dilanjutkan 

dengan rumusan masalah berisikan permasalahan yang diungkap oleh latar 

belakang, alasan pemilihan judul dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran 

dipilihnya judul skripsi. Tujuan penulisan dan kemudian dilanjutkan dengan 

metode penulisan yang merupakan langkah-langkah atau metode-metode yang 

digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah dan pertanggungjawaban 

sistematika berisi kerangka skripsi. 

Kemudian Bab II, dengan judul bab Dasar Hukum Mengadili Pelaku 

Kejahatan Perang. Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan pertama 

yaitu apakah yang menjadi dasar hukum mengadili pelaku kejahatan perang. Sub 

babnya terdiri atas kejahatan perang, dan tanggung jawab individu.  

Selanjutnya Bab III, Penerapan Statuta Roma 1998 Terhadap Omar Hasan 

al Bashir. Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan kedua yaitu apakah 

Statuta ICC/Statuta Roma 1998 dapat diterapkan terhadap Omar Hasan al Bashir. 
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Sub babnya terdiri atas eksistensi Statuta Roma 1989, kualifikasi tindakan Omar 

Hasan al Bashir sebagai penjahat perang dan kewenangan mengadili pengadilan 

penjahat perang. 

Bab IV, Penutup. Sub babnya terdiri dari simpulan yang berisi hasil 

pembahasan dari jawaban atas masalah dan saran sebagai bahan masukan yang 

dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan serupa. 
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BAB II 

DASAR HUKUM MENGADILI PELAKU KEJAHATAN PERANG 

  

1. Kejahatan Perang   

Kejahatan perang adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat 

yang diatur dalam Statuta Roma 1998, selain kejahatan genocide dan kejahatan 

terhadap kemanusiaan. Pelanggaran berat yaitu pelanggaran terhadap hukum atau 

kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuan kejam 

terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka 

secara paksa, atau diwilayah pendudukan  memperlakukan tawanan-tawanan 

perang dengan kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang di laut 

secara demikian; merampas  milik negara atau milik perseorangan, 

menghancurkan kota atau desa dengan secara berkelebihan atau semau-maunya, 

atau membinasakannya tanpa adanya alasan keperluan militer.  Kejahatan perang 

(War Crimes), yaitu pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan 

perang, seperti pembunuhan, perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan 

mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau diwilayah 

pendudukan  memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, 

membunuh  mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian; 

merampas milik Negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa 

dengan secara berkelebihan atau semau-maunya, atau membinasakannya tanpa 

adanya alasan keperluan militer.  

9 
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Pembahasan mengenai kejahatan perang tidak lepas dari 3 (tiga) jenis 

kejahatan hal yang termasuk dalam kejahatan paling serius yang menjadi 

perhatian internasional, yaitu genosida (genoside), kejahatan perang (war crime) 

dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).  Pelanggaran berat berupa 

pembunuhan masal (genoside) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud 

membunuh orang sebangsa, sekaum, seras atau seagama apakah semuanya atau 

hanya bagian mereka saja pun akan dibinasakan, yaitu perbuatan seperti yang ikut 

anggota kelompok itu dibunuh.4 Kejahatan perang kepada pelakunya dapat diadili.  

Perihal pengadilan kejahatan perang, Pengadilan tersebut saat ini telah 

menjadi kenyataan yang disebut sebagai International Criminal Court (untuk 

selanjutnya disingkat ICC). ICC memiliki kemampuan untuk untuk melakukan 

investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan 

terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), genosida (genocide), dan 

kejahatan perang (crime of war). ICC sifatnya melengkapi keberadaaan sistem 

peradilan nasional sebuah negara dan akan melangkah hanya jika pengadilan 

nasional sebuah negara tidak memiliki kemauan atau tidak mampu untuk 

menginvestigasi dan menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi tersebut. ICC juga 

akan membantu untuk mempertahankan hak-hak perempuan dan anak-anak yang 

bisanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak-haknya 

untuk mendapat keadilan.5  

                                                             

4 Disarikan dari Pasal 7 Statuta Roma 

5 Publikasi ICC pada situs resmi http://www.un.org/law/icc 
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Statuta yang menjadi dasar berdirinya ICC, Statuta Roma 1998, diadopsi 

pada konferensi internasional yang disponsori oleh PBB di Roma pada tanggal 17 

Juli 1998. Setelah melangsungkan pembahasan mendalam selama 5 minggu, 120 

negara menyatakan pendiriannya untuk mengadopsi statuta tersebut. Hanya 7 

negara menolak untuk mengadopsi statuta tersebut. Mereka adalah Cina, Israel, 

Iraq, Yaman, Qatar, Libya, dan Amerika Serikat (AS). Sementara 21 negara 

abstain dalam pemungutan suara. 139 negara berikutnya menandatangani treaty 

tersebut pada tanggal 31 Desember 2000. Selanjutnya pada tanggal 11 April 2002 

sebanyak 66 negara meratifikasi treaty tentang Statuta Roma 1998. Dengan 

diratifikasinya treaty ini oleh 66 negara maka telah melewati batas minimal 

sebanyak 60 negara yang menjadi syarat dapat berlakunya sebuah treaty. 

Pengadilan ini memulai bekerja sejak tanggal 1 Juli 2002. Pada tanggal 19 

September 2002 sebanyak 81 negara telah meratifikasi treaty tentang Statuta 

Roma 1998.6  

Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Termasuk  

dalam pengertian kejahatan ini adalah, pembunuhan, membinasakan,  

memperbudak, mengasingkan dan lain-lain kekejaman di luar perikemanusiaan 

terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau  sesudah perang; perkosaan 

hak-hak dasar berdasarkan alasan-alasan  politik, ras atau agama. Pemimpin atau 

orang yang mengorganisir, menghasut dan membantu mereka yang turut serta 

dalam membentuk atau melaksanakan rencana bersama komplotan untuk 

                                                             

6 Ibid. 
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melakukan kejahatan-kejahatan tersebut bertanggungjawab atas perbuatan orang-

orang yang melakukan rencana tersebut.  

Statuta Roma 1998 memberikan kepada Mahkamah yurisdiksi atas 

kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional (Pasal 8 

ayat 2). Dimasukkannya konflik bersenjata internal dalam yurisdiksi Mahkamah 

sangatlah vital, karena kebanyakan konflik bersenjata yang terjadi di dunia 

dewasa ini terjadi dalam batas-batas suatu negara. Pelanggaran secara internal 

misalnya di Sudan, terjadi pertikaian antar suku. Sayangnya, terjadi kompromi 

untuk tidak mengikutsertakan sejumlah tindak kejahatan yang sebenarnya 

merupakan pelanggaran serius dalam konflik bersenjata internal. Misalnya saja 

menimbulkan secara sengaja kelaparan penduduk sipil sebagai  salah satu metode 

memenangkan perang. Ada beberapa upaya yang terus dilakukan dalam seminggu 

terakhir pembahasan oleh beberapa negara untuk membatasi lebih banyak lagi 

jangkauan kejahatan di dalam konflik bersenjata internal atau mengusulkan 

ambang yang menyulitkan Mahkamah dalam menerapkan yurisdiksinya. Upaya-

upaya ini tidak berhasil.7 Ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma 1998 tentang 

kejahatan di dalam konflik bersenjata internal harus melalui berbagai argumen 

sekedar untuk menentukan apakah suatu kejahatan tertentu perlu diatur dalam 

hukum internasional. Statuta Roma 1998 ini termasuk di dalamnya sebuah 

prasyarat yang menyatakan “Mahkamah mempunyai yurisdksi berkenaan dengan 

kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai suatu bagian dari 

                                                             

7 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung, 

1986, h. 7. 
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suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara 

besar-besaran dari kejahatan tersebut.” (Pasal 8 ayat 1). Pernyataan ini 

merupakan sebuah kompromi antara mereka yang menginginkan Mahkamah 

untuk mempunyai yurisdiksi hanya ketika sebuah kejahatan perang merupakan 

bagian dari suatu rencana atau bagian dari suatu pelaksanaan yang luas sifatnya, 

dengan mereka yang menginginkan tidak adanya prasyarat sama sekali. Kata 

“sebagai suatu bagian” dianggap membatasi yurisdiksi Mahkamah, namun juga 

memberi jalan pada Mahkamah untuk melakukan suatu tindakan jika keadaan 

memungkinkan, meskipun tidak ada bukti bahwa ada rencana atau ada 

pelaksanaan kejahatan perang berskala luas.  

Di bawah Statuta Roma 1998, seorang tersangka dapat menghindar dari 

tanggung jawab pidananya dengan menunjukkan bahwa ia terikat oleh kewajiban 

hokum untuk mematuhi perintah, yang ia tidak tahu bahwa perintah tersebut 

sebenarnya melanggar hukum atau perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum. 

Statuta Roma 1998 ini justru menyimpang dari Piagam Nuremberg dan statuta-

statuta pendirian Peradilan Hak Asasi Manusia Internasional yang pernah ada, 

dengan membuatnya semakin sulit untuk menerapkan atau menghadirkan 

tanggung jawab seorang atasan secara pidana atas kejahatan yang termasuk dalam 

yurisdiksi Mahkamah (Pasal 28). 

Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity), adalah salah 

satu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistematik yang 

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap 

penduduk sipil.  
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Mahkamah akan memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut, baik yang 

dilakukan oleh negara maupun aktor non negara. Memang ada desakan dari 

beberapa negara untuk membatasi kewenangan Mahkamah atas kejahatan 

terhadap kemanusiaan yang terjadi saat berlangsungnya konflik bersenjata. 

Hukum kebiasaan internasional, kenyataannya tidak memandatkan hal ini, dan 

hanya membahas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa damai. 

Kesepakatan akhir memutuskan bahwa Mahkamah tetap memiliki kewenangan 

atas kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang terjadi di masa damai maupun di 

tengah konflik bersenjata. Isu yang paling berkembang dalam debat wacana 

tentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah apakah yurisdiksi Mahkamah 

juga termasuk atas “serangan yang luas atau sistematik yang diarahkan pada suatu 

kelompok penduduk sipil.” Beberapa negara berargumen bahwa Mahkamah hanya 

boleh mempunyai kewenangan atas serangan yang sifatnya luas dan sistematik.  

Hasil penting lain dari Konferensi Roma ini adalah pencantuman secara 

eksplisit bahwa kejahatan yang berupa serangan seksual sebagai kejahatan 

terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Beberapa tindakan yang dapat 

dimasukkan dalam dua kategori ini adalah : perkosaan, perbudakan seksual, 

prostitusi yang dipaksakan, kehamilan yang dipaksakan, sterilisasi yang 

dipaksakan, atau bentuk lain dari kekerasan seksual yang memiliki bobot yang 

setara (Pasal 7 ayat 1.b) (Pasal 8 ayat 2.b.xxii) (Pasal 8 ayat 2.e.vi). Statuta tidak 

berbeda substansi dengan yang terkandung dalam hukum internasional yang ada 

dalam hal ini.  Pencantuman secara detail dan eksplisit tindakan kejahatan seksual 

ini dalam yurisdiksi  Mahkamah, merupakan sebuah penguatan yang kritis bahwa 

perkosaan dan bentuk serangan seksual lainnya dalam situasi tertentu merupakan 

tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional. 

Piagam Nuremberg mengikutsertakan “kejahatan terhadap perdamaian” 

bersama- sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan 

banyak yang beranggapan bahwa “adalah sebuah langkah mundur dalam upaya 

menyelenggarakan sebuah peradilan yang permanen tanpa memasukkan kejahatan 
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agresi di dalam yurisdiksi Mahkamah”. Bagaimanapun, banyak terjadi 

ketidaksepakatan dalam mendefinisikan jenis kejahatan ini, seperti juga dalam 

menempatkan peranan Dewan Keamanan yang memang para anggota 

Perserikatan Bangsa Bangsa sepakat menyerahkan perdamaian dan keamanan 

dunia kepada Dewan Keamanan tersebut. Dewan Keamanan dengan pasukan 

perdamaiannya atau dengan Resolusinya diharapkan dapat menyelesaikan 

pertikaian. Akhirnya dalam subyek yurisdiksi Mahkamah termasuk juga di 

dalamnya adalah kejahatan agresi (Pasal 5 ayat 1.d). Namun Mahkamah tidak 

dapat menerapkan yurisdiksinya atas agresi dimana Mahkamah menjalankan 

yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini (Pasal 5 ayat 2). Sebagai sebuah hal 

yang praktis, amandemen seperti itu mungkin saja tidak pernah terealisasi. Tidak 

ada amandemen bisa dipertimbangkan sampai tujuh tahun setelah berlakunya 

Statuta Roma 1998. 

               Pelanggaran hak-hak dasar kemanusiaan dikualifikasikan kejahatan 

kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma 1998, yang 

mengklasifikasi sebagai kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 

ayat (1) Statuta Roma 1998, menentukan: 

Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah 

satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari 

serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok 

penduduk sipil, dan kelompok penduduk sipil tersebut mengetahui akan 

terjadinya serangan itu: 

(a) Pembunuhan; 

(b) Pemusnahan; 
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(c) Perbudakan; 

(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; 

(e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan 

melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; 

(f) Penyiksaan; 

(g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan 

paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain 

yang cukup berat; 

(h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi 

atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, 

gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang 

secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum 

internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang 

dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam 

jurisdiksi Mahkamah; 

(i) Penghilangan paksa; 

(j) Kejahatan apartheid; 

(k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja 

menyebabkan  penderitaan  berat,  atau luka   serius   terhadap   badan   

atau mental atau kesehatan fisik. 

  

Pasal 7 Statuta Roma 1998 merupakan bagian dari hukum pidana internasional, 

dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana 

dinyatakan dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 adalah salah satu di antara kejahatan 

paling serius terhadap keberadaan komunitas internasional sebagai suatu 

keseluruhan, menjamin sekaligus memprasyaratkan adanya tanggung jawab 

pidana secara individual, dan menuntut tindakan yang tidak diperbolehkan di 

bawah hukum internasional yang dapat diterapkan secara umum, sebagaimana 

diakui oleh sistem-sistem hukum utama di dunia ini. 
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Masing-masing kejahatan terhadap kemanusiaan yang dinyatakan dalam 

pasal 7 Statuta Roma 1998 menggambarkan konteks di mana tindakan tersebut 

harus terjadi. Unsur tersebut mengklarifikasikan keterlibatan yang nyata atau 

perlu dalam, dan pengetahuan atas, suatu serangan meluas atau sistematik 

terhadap suatu kelompok penduduk sipil. Unsur berikutnya tidak boleh 

diinterpretasikan sebagai membutuhkan bukti bahwa pelaku memang memiliki 

pengetahuan atas semua karakteristik serangan atau detail-detail dari rencana atau 

kebijakan Negara atau organisasi yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. 

Dalam hal terjadi serangan meluas dan sistematik yang mendadak terhadap suatu 

kelompok penduduk sipil, ketentuan soal niat dari unsur terakhir memberikan 

indikasi bahwa unsur mental tersebut menjadi terpenuhi apabila pelaku berniat 

untuk melanjutkan serangan semacam itu. 

Sehubungan dengan pelanggaran HAM, sejarah manusia hampir tidak 

pernah bebas dari peperangan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa 

kenyataan yang menyedihkan selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia 

hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan jenis 

kemudian membawa kesadaran bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas 

itu merugikan umat manusia, sehingga mulailah orang mengadakan pembatasan-

pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara 

bangsa-bangsa.8 Pada kondisi yang demikian  ini penyiksaan dan perlakuan atau 

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat 

                                                             

8 Ibid. 
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manusia. Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 

sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani 

maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan 

dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan 

yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, 

atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu 

alasan diskriminatif, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, 

atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. 

Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil dalam 

konteks unsur-unsur tersebut dipahami untuk memaknai suatu cara bertindak yang 

melibatkan perbuatan-perbuatan berganda dari tindakan yang dimaksudkan oleh 

Statuta Roma 1998 pasal 7 ayat 1, terhadap sekelompok penduduk sipil, 

mengikuti atau sebagai kelanjutan dari kebijakan suatu Negara atau organisasi 

untuk melakukan serangan seperti itu. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu 

merupakan suatu serangan militer atau bagian dari serangan militer. Ini dipahami 

bahwa “kebijakan untuk melakukan serangan semacam itu” memprasyaratkan 

bahwa Negara atau organisasi tersebut secara aktif mempromosikan atau 

mendorong timbulnya serangan semacam itu terahadap sekelompok penduduk 

sipil. 

Suatu kebijakan yang menjadikan suatu kelompok penduduk sipil sebagai 

objek serangan akan diimplementasikan oleh negara atau aksi organisasional. 

Kebijakan semacam itu bisa, dalam keadaan-keadaan yang merupakan 
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pengecualian, diimplementasikan dengan suatu kegagalan yang disengaja untuk 

mengambil tindakan, yang secara sadar diarahkan untuk mendorong timbul atau 

dilakukannya serangan semacam itu. Eksistensi kebijakan semacam itu tidak 

dapat semata-mata disimpulkan dari ketidakadaan tindakan pemerintah atau 

tindakan organisasi. 

 2. Tanggung Jawab Individu 

           Tanggung jawab erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, sementara hak 

dan kewajiban itu sendiri berhubungan dengan bahasan tentang subyek hukum. 

 Sementara, individu sebagai pemegang hak dan kewajiban terbatas hanya 

memiliki dan mengemban hak dan kewajiban hukum pada bidang-bidang tertentu 

dan pada situasi tertentu pula. Negara, sebagai subyek hukum internasional 

sempurna memiliki hak dan  kewajiban secara penuh yang mencakup segala hal.   

Hak yang diberikan kepada individu misalnya adalah kesempatan untuk 

menuntut suatu negara di muka pengadilan internasional atas pelanggaran hak-hak 

individu yang diakui di dalam suatu perjanjian internasional. Dalam perjanjian 

Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman 

dengan Inggris dan Perancis sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan 

individu mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, 
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sehingga teori bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu 

peradilan internasional mulai ditinggalkan.9   

Di sisi lain, kewajiban yang dibebankan kepada individu menurut hukum 

internasional mencakup pula kebolehan untuk meminta pertanggungjawaban atas 

perbuatan individu tersebut, termasuk dalam bidang pidana, dengan segala 

konsekuensi hukumnya. Dalam sejarah hukum inernasional modern, penuntutan 

pertama terhadap tanggung jawab individu pada bidang pidana terjadi pasca 

Perang Dunia II. Pihak Sekutu sebagai pemenang perang menggelar Mahkamah 

Internasional yang mengadili orang-orang Jerman dan Jepang, sebagai pihak kalah 

perang, di Nuremberg dan Tokyo. Mahkamah di Nuremberg dibentuk berdasarkan 

suatu perjanjian antara AS, Inggris, Uni Sovyet, dan Prancis pada tanggal 8 

Agustus 1945 yang disebut London Agreement dan disertai lampiran berjudul 

Charter of the International Military Tribunal. Sementara Mahkamah Tokyo 

dibentuk berdasarkan suatu proklamasi yang ditandatangai oleh Jendral 

MacArthur selaku Panglima Pasukan Sekutu di Timur Jauh pada tanggal 19 

Januari 1946.10   

                                                             

9
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (selanjutnya disebut 

Mochtar Kusumaatmadja 2), Alumni, Bandung, 2003, h. 103-104. 

10 Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Organisasi Internasional, Universitas Indonesia 

Press, Jakarta, 2004, h. 45. 
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Di antara tindak pidana yang didakwakan atas orang-orang Jerman dan 

Jepang pada kedua Mahkamah tersebut adalah :11 

1.      kejahatan terhadap perdamaian; 

2.      kejahatan terhadap kemanusiaan;  

3.      pelanggaran terhadap hukum perang;  

4.      permufakatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.   

Keputusan Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo yang 

menyatakan bersalah beberapa terdakwa berkenaan dengan dakwaan-dakwaan 

tersebut serta mengesahkan tanggung jawab individual berdasarkan hukum 

internasional (Starke:81). Satu hal yang terlihat dari keputusan pengadilan itu, 

bahwa keputusan dibuat berdasarkan pemikiran dan keinginan untuk tidak 

membiarkan individu pelaku kejahatan berat secara internasional berlindung di 

balik konsep abstrak negara sehingga tidak jelas siapa yang harus bertanggung 

jawab. Adalah tidak adil jika kejahatan yang dilakukan seorang atau sekelompok 

warga negara harus dipertanggungjawabkan oleh kepala negara atau kepala 

pemerintahan sebagai personifikasi negara, sementara warga negara tersebut tidak 

dapat dihukum. 

 Keputusan ini awalnya cukup mendapat penolakan dari sebagian ahli 

hukum internasional. Selain berlaku surut karena aturan hukum yang dipakai baru 

                                                             

11 
Mochtar Kusumaadtmadja, Op. cit., h. 105. 
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dibuat setelah Perang Dunia selesai12 alasan yang diajukan adalah Statuta 

Mahkamah Pengadilan Internasional dalam Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa 

hanya negara yang dapat menjadi subyek hukum internasional. Isi Pasal 34 ayat 

(1) tersebut adalah sebagai berikut: “Only States may be parties in cases before 

the court”. Dari aturan itu jelas disimpulkan bahwa tidak ada pihak lain selain 

negara yang berhak berperkara, baik sebagai penuntut maupun sebagai terdakwa, 

di Mahkamah Internasional.  

Pendapat ini secara sekilas dapat dibenarkan. Namun, jika dibahas lebih 

lanjut, prinsip hukum dalam Pasal 34 ayat (1) tersebut merupakan bagian dari 

pembukaan Statuta yang mengatur tentang kompetensi Mahkamah Pengadilan 

Internasional. Artinya, prinsip itu terbatas hanya mengenai kewenangan 

Mahkamah itu saja dan tidak berlaku sebagai prinsip hukum umum13.  

Meski menimbulkan berbagai pertentangan pendapat dari para ahli, 

keputusan Pengadilan Neurenberg dan Tokyo itu kemudian dituangkan dalam UN 

Draft Code of Offences against The Peace and Security of Mankind yang disusun 

oleh Internastional Law Commission14, sebuah komisi yang salah satu tugasnya 

adalah melakukan kodifikasi hukum internasional. Dalam draft tersebut dijelaskan 

bahwa penunjukan pertanggungjawaban adalah kepada ‘person’ (orang) yang 

                                                             

12 Sri Setianingsih Suwardi, Loc. cit. 

13 Sastroamidjojo, Pengantar Hukum Internasional, 1971, h. 76-77. 

14 Mochtar Kusumaadtmadja, Op. cit., h. 106. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keberlakuan statuta.... Rendy Septianto H. 



 23 

bersalah melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat 

manusia.15 

Kedua mahkamah ini menjadi semacam inspirator untuk meminta 

pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional pada masa-masa 

berikutnya. Tercatat ada dua mahkamah pidana internasional pada masa awal 

tahun 1990-an yang cukup mendapat perhatian, yaitu Intenational Criminal 

Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for 

Rwanda (ICTR). ICTY merupakan mahkamah pidana internasional untuk 

menyelesaikan kasus pembersihan etnis muslim Bosnia oleh etnis Serbia pada 

tahun 1991. Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 membentuk ICTY dengan 

resolusi No.827. Melalui resolusi ini, negara-negara terkait akan bekerja sama 

dengan ICTY untuk mengadakan investigasi dan penyidikan terhadap kasus dan 

tersangka yang diduga melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional 

humaniter. Bentuk-bentuk kerjasama negara terkait dengan ICTY adalah dalam 

hal :16 

1.      mengidentifikasi tersangka; 

2.      mengadakan kesaksian dan menghadirkan saksi; 

3.      melayani kebutuhan dokumen; 

4.      mengadakan penahanan; 

                                                             

15 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 

1998. 

16
 Sri Setianingsih Suwardi, Loc. cit 
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5.      menyerahkan atau mentransfer tersangka ke ICTY. 

 Selanjutnya, Pasal 2 - Pasal 5 menetapkan jenis atau kategori kejahatan 

yang termasuk kewenangan ICTY, yakni: 

1.      Pelanggaran berat Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Pasal 2); 

2.      Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang  (Pasal 3); 

3.      Genosida (Pasal 4);  

4.      Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konflik 

bersenjata (Pasal 5). 

Dengan kewenangan ini, ICTY berhak mengadili orang-orang yang 

dianggap terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dan genosida di Yugoslavia. Di 

samping itu, sebagaimana halnya dengan Statuta Tribunal Nuremberg dan 

Tribunal Tokyo 1946, Statuta ICTY juga berlaku retroaktif. Kejahatan 

kemanusiaan di wilayah bekas Yugoslavia terjadi sejak 1991 sementara Statuta 

ICTY baru berlaku sejak 25 Mei 1993. 

Sementara ICTR, yang dibentuk melalui Resolusi No.955 tanggal 8 

November 1994, merupakan mahkamah untuk mengadili pelaku genosida di 

Rwanda tahun 1994. Tujuannya adalah mengadili pihak-pihak yang bertanggung 

jawab atas genosida di Rwanda pada 1 Januari hingga 31 Desember 1994. Tujuan 

ICTR tersebut dipertegas lagi dalam Statuta ICTR yang mengatur bahwa 

kewenangan ICTR adalah mengadili tindakan: 

1.      penghabisan etnis (genosida), pasal 2 

2.      kejahatan atas kemanusiaan, pasal 3 
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3.      kekerasan, menurut pasal 3 Konvensi Jenewa. 

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan 

bahwa tanggungjawab negara hanya sebatas kepada negara lain yang menderita 

kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Namun pada perkembangan 

berikutnya dengan diakuinya individu sebagai subyek hukum, maka tanggung 

jawab negara tersebut tidak hanya dengan negara lain, melainkan termasuk kepada 

individu yang haknya dirugikan. Tanggung jawab suatu negara apabila terdapat 

suatu perbuatan yang melanggar hukum yang awalnya dilakukan oleh negara, 

namun lambat laun dengan pengakuan individu sebagai subyek hukum 

internasional juga dapat dibebankan kepada individu karena individu diakui 

sebagaisubyekhukuminternasional. 
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BAB III 

EKSISTENSI STATUTA ROMA 1998 DITERAPKAN 

TERHADAP OMAR HASAN AL BASHIR 

  

1.      Statuta Roma 1998 dalam Kasus Omar Hasan Al Bashir 

Statuta Roma menjadi dasar berdirinya ICC, Statuta Roma 1998, diadopsi 

pada konferensi internasional yang disponsori oleh PBB di Roma pada tanggal 17 

Juli 1998, ditandatangani oleh 120 negara. Namun, ada negara yang tidak 

mengadopsinya yaitu sebanyak 7 negara menolak untuk mengadopsi statuta 

tersebut. Mereka adalah Cina, Israel, Iraq, Yaman, Qatar, Libya, dan Amerika 

Serikat (AS). Sementara 21 negara abstain dalam pemungutan suara. 139 negara 

berikutnya menandatangani treaty tersebut pada tanggal 31 Desember 2000. 

Selanjutnya pada tanggal 11 April 2002 sebanyak 66 negara meratifikasi treaty 

tentang Statuta Roma 1998. Dengan diratifikasinya treaty ini oleh 66 negara maka 

telah melewati batas minimal sebanyak 60 negara yang menjadi syarat dapat 

berlakunya sebuah treaty. Pengadilan ini memulai bekerja sejak tanggal 1 Juli 

2002. Pada tanggal 19 September 2002 sebanyak 81 negara telah meratifikasi 

treaty tentang Statuta Roma 1998.
17

 Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa ICC adalah sebuah pengadilan permanen yang dibentuk untuk melakukan 

investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan 

                                                             

17
 Mochtar Kusumaatmadja 2, Loc. cit. 
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terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), genosida (genocide), dan 

kejahatan perang (crime of war).  

Pengadilan pertama dalam sejarah yang independen dan permanen. 

Pengadilan tersebut saat ini telah menjadi kenyataan yang disebut sebagai ICC, 

memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu 

yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against 

humanity), genosida (genocide), dan kejahatan perang (crime of war). ICC 

sifatnya melengkapi keberadaaan sistem peradilan nasional sebuah negara dan 

akan melangkah hanya jika pengadilan nasional sebuah negara tidak memiliki 

kemauan atau tidak mampu untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan-

kejahatan yang terjadi tersebut. ICC juga akan membantu untuk mempertahankan 

hak-hak perempuan dan anak-anak yang bisanya memiliki kekuatan yang sangat 

kecil untuk mempertahankan hak-haknya untuk mendapat keadilan.
18

 Jika 

demikian halnya sekilas terlihat ada tumpang tindih kedudukan ICC jika 

dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan internasional lainnya yang telah 

lebih dulu ada seperti 1) International Court of Justice (ICJ) ataupun 2) 

International Criminal Tribunal for Former Yugosavia dan  3) International 

Criminal Tribunal for Former Rwanda. Namun jika diamati lebih jelas terlihat 

perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara ICC dengan 3 pengadilan lain 

tersebut. ICJ adalah pengadilan sipil yang mengadili sengketa antara negara. 

Artinya para pihak di sini adalah negara. Sedangkan ICC adalah pengadilan 

                                                             

18
 Publikasi ICC pada situs resmi http://www.un.org/law/icc 
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kriminal yang mengadili individu. Sementara jika bandingkan dengan pengadilan 

ad-hoc yang pernah dibentuk untuk bekas negara Yugoslavia dan Rwanda ada 

kesamaan dalam hal sebagai pengadilan kriminal yang mengadili individu seperti 

Slobodan Milosevic, namun terdapat perbedaan pada cakupan geografi yang dapat 

dijangkau. Tribunal untuk Yugoslavia dan Rwanda jelas hanya bisa menjangkau 

tindakan kriminal berat yang dilakukan oleh individu dua negara tersebut 

sementara ICC dapat menjangkau ke seluruh dunia dimana terdapat tindak 

kriminal berat tehadap kemanusiaan. ICC juga akan menghindarkan penundaan 

terhadap pengadilan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan serta menghindari 

pembentukan tribunal berulang-ulang setiap terjadinya kejahatan terhadap 

kemanusiaan yang akan membutuhkan banyak biaya dan tenaga dalam 

pembentukannya. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan dibentuknya ICC adalah ICC 

dapat menjadi lembaga yang dapat menghindari terjadinya impunity yang selama 

ini dinikmati oleh individu-individu yang seharusnya bertanggungjawab terhadap 

kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia secara internasional. ICC dapat 

membantu menyediakan insentif dan petunjuk pelaksanaan kepada setiap negara 

yang ingin melakukan penuntutan terhadap individu-individu yang 

bertanggungjawab terhadap kejahatan atas kemanusiaan di pengadilan negara 

mereka masing-masing. Selanjutnya ICC juga akan menjadi lembaga terakhir 

yang akan melakukan tuntutan terhadap individu yang melakukan kejahatan 

terhadap kemanusiaan yang tidak dituntut di negaranya diakibatkan oleh tidak 

adanya kemampuan ataupun kemauan dari negara tersebut untuk melakukan 
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penuntutan. Jadi dalam hal ini ICC akan menjadi semacam benteng terakhir 

keadilan bagi korban kejahatan tehadap kemanusiaan. Sebagaimana yang ditulis 

oleh A Irmanputra Sidin yang mengatakan “Berdasarkan Artikel 17, ICC 

bukanlah pengadilan the first resort, tetapi the last of the last resort karena itu 

tidak akan merusak kedaulatan domestik negara peserta. ICC menggunakan 

prinsip remedi domestik bahwa negara peserta tetap mengadili terlebih dahulu 

pelaku pelanggaran HAM berat”.19 Ini sejalan dengan penjelasan tentang ICC 

yang dipublikasikan dalam situs ICC yang mengatakan “ 

As noted, the ICC is not intended to replace national courts. Domestic judicial 

systems remain the first line of accountability in prosecuting these crimes. The 

ICC ensures that those who commit the most serious human rights crimes are 

punished even if national courts are unable or unwilling to do so. Indeed, the 

possibility of an ICC proceeding may encourage national prosecutions in 

states that would otherwise avoid bringing war criminals to trial.20  

   Dengan demikian jelas terlihat bahwa ICC adalah pengadilan pelengkap 

(komplemen) bagi pengadilan nasional. Keberlakuannya hanya akan dapat terjadi 

jika pengadilan domestik tidak dapat mengadakan pengadilan terhadap pelaku 

kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Statuta ini belum bisa diberlakukan sebelum 60 negara meratifikasinya, 

sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan, setelah 

mahkamah ini terbentuk, beberapa hambatan-hambatan yurisdiksional akan 

membatasi efektivitasnya pada tahun-tahun awal. Walaupun demikian, Mahkamah 

                                                             

19
 Ibid. 

20
 Ibid. 
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ini paling tidak memberikan harapan untuk memutus rantai impunity bagi tindak 

kekejaman terhadap hak asasi manusia dan meningkatkan daya cegah terhadap 

kejahatan yang menakutkan itu. Menjelang akhir abad yang menjadi saksi 

terjadinya holocaust, ditambah dengan bayangan pembersihan etnis di Bosnia dan 

Rwanda yang masih segar dalam ingatan, arti penting harapan ini bagi nilai-nilai 

kemanusiaan sangatlah besar. 

Mahkamah ini merupakan pengadilan yang permanen yang berkedudukan 

di Hague (Pasal 3 ayat 1). Hanya menangani tindak kejahatan yang terjadi setelah 

diberlakukannya Statuta Roma 1998 ini (Pasal 24). Karena Mahkamah ini 

diberlakukan atas dasar statuta multilateral, maka ia tidak menjadi bagian atau 

organ dari PBB, meskipun kedua organisasi ini akan mempunyai hubungan yang 

formal (Pasal 2). Lebih jauh lagi, Dewan Keamanan akan mempunyai peran yang 

penting dalam operasional Mahkamah ini atas dasar kewenangannya untuk 

memprakarsai suatu penyelidikan (Pasal 13 dan 16). 

Pada awalnya, Mahkamah terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas 

selama sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih 

berdasarkan dua pertiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-

negara yang telah meratifikasi statuta ini (Pasal 36 ayat 6 dan 9). Paling tidak 

separuh dari para hakim tersebut memiliki kompetensi di bidang hokum pidana 

dan acara pidana, sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di 

bidang hukum internasional, misalnya saja hukum humaniter internasional, dan 

hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Pasal 36 ayat 5). Dalam memilih para 

hakim, negara pihak harus memperhitungkan perlunya representasi berdasarkan 

prinsip-prinsip sistem legal di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan 

jender (Pasal 36 ayat 8). Para hakim akan “disebar” dalam tiga bagian, yaitu: 1) 

pra-peradilan, 2) peradilan, dan 3) peradilan banding (Pasal 39). 
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Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa 

penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut dengan masa kerja sembilan 

tahun, dan tidak dapat dipilih kembali (Pasal 42 ayat 4). Orangorang ini haruslah 

memiliki pengalaman praktek yang luas dalam penuntutan atau penyidangan 

kasus-kasus pidana (Pasal 42 ayat 3). Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari 

Negara Pihak atau Dewan Keamanan, dan dapat juga berinisiatif melakukan 

penyelidikan atas kehendak sendiri (propio motu). Prinsip yang mendasar dari 

Statuta Roma 1998 ini adalah bahwa ICC “merupakan pelengkap bagi yurisdiksi 

pidana nasional” (Pasal 1). Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan 

sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benarbenar tidak mampu 

(unable) dan tidak bersedia (unwilling) untuk melakukan penyelidikan atau 

menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih menjadi dibawah 

yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17). Meskipun Mahkamah mempunyai standar 

tersendiri untuk menilai sebuah peradilan nasional, Statuta yang ada juga 

memungkinkan tertuduh atau negara yang bersangkutan untuk menentang campur 

tangan Mahkamah (Pasal 18 dan 19). Standar untuk menentukan 

“ketidakbersediaan” untuk menyelidiki atau menyidangkan sangatlah tinggi. 

Misalnya, keputusan nasional yang diambil dengan tujuan melindungi orang yang 

bersangkutan dari tanggung jawab kriminal (Pasal 17 ayat 2.a). Seperti halnya 

untuk menentukan ketidakmampuan memerlukan apa yang disebut sebagai 

“keruntuhan menyeluruh atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasionalnya” 

(Pasal 17 ayat 3). Prinsip komplementaritas menggarisbawahi bahwa Mahkamah 

tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan yang masih berfungsi, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keberlakuan statuta.... Rendy Septianto H. 



 32 

melainkan untuk menyediakan sebuah alternatif untuk mencegah impunity yang 

disebabkan karena sistem peradilan yang independen dan efektif tidak tersedia. 

Kejahatan yang dapat ditangani oleh Mahkamah. Para partisipan 

konferensi menentukan tindak kejahatan apa saja yang dimasukkan dalam 

yurisdiksi Mahkamah, dan bagaimana menetapkan batasan-batasan pelanggaran 

HAM berat. Mahkamah akan mempunyai yurisdiksi atas tindak kejahatan 

genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Statuta juga 

menyatakan bahwa Mahkamah akan mempunyai yurisdiksi atas agresi, setelah 

Mahkamah menegaskan batasan-batasan tindak kejahatan dan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi ketika Mahkamah menjalankan yurisdiksinya. Ada kesepakatan 

universal bahwa genocide haruslah disertakan, dengan pengertian sebagaimana 

yang tercantum pada Konvensi Genocide 1948. Sementara, bentuk-bentuk 

kejahatan yang lain sempat mengundang perdebatan dan sedikit kontroversi. 

  

2. Kewenangan Mengadili Omar Al Bashir 

Pasal 13 Statuta Roma 1998 tentang pelaksanaan yurisdiksi, Mahkamah 

dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 5 Statuta. Yurisdiksi Mahkamah berlaku bagi  negara peserta 

(huruf a), selain negara peserta, maka yurisdiksi Mahkamah berlaku pula terhadap 

suatu situasi dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak dilakukan tersebut 

diteruskan kepada jaksa oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab 

VII Piagam PBB (huruf b). 
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Omar Al Bashir Presiden Sudan yang memimpin Sudan atas dasar kudeta 

20 tahun silam dituduh ICC mendalangi kampanye pembantaian, pemerkosaan, 

dan penjarahan sepanjang enam tahun konflik di Darfur. Pemerkosaan dan 

pembantaian yang berarti bahwa telah terjadi suatu kejahatan perang.  

Perihal kejahatan perang bisa terjadi karena genoside atau pembunuhan 

masal, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Mengenai ketiga hal tersebut 

di atas menurut pasal 5 Statuta Roma 1998 dikualifikasikan sebagai kejahatan 

kemanusiaan. 

Kejahatan kemanusiaan termasuk jurisdiksi Mahkamah sebagaimana pasal 

5 Statuta Roma 1998 yang menentukan bahwa  pelanggaran HAM berat termasuk 

dalam jurisdiksi Mahkamah Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling 

serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah 

mempunyai jurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-

kejahatan berikut:  Kejahatan genosida; Kejahatan terhadap kemanusiaan; 

Kejahatan perang; Kejahatan agresi. Mahkamah melaksanakan jurisdiksi atas 

kejahatan agresi setelah suatu ketentuan disahkan sesuai dengan pasal 121 dan 

123 yang mendefinisikan kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana 

Mahkamah menjalankan jurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini. Ketentuan 

semacam itu haruslah sesuai dengan ketentuanketentuan terkait dari Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Untuk keperluan Statuta ini, “genosida” berarti setiap perbuatan berikut ini 

yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk 
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sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:   

Membunuh anggota kelompok tersebut; Menimbulkan luka fisik atau mental yang 

serius terhadap para anggota kelompok tersebut; Secara sengaja menimbulkan 

kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan 

menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;  

Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam 

kelompok tersebut; Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu 

kepada kelompok lain sebagaimana pasal 6 Statuta Roma 1998. 

Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti 

salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari 

serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk 

sipil, dan kelompok penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadinya serangan 

itu: pembunuhan;  pemusnahan; perbudakan; deportasi atau pemindahan paksa 

penduduk;  pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan 

melanggar aturan -aturan dasar hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, 

perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan 

sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat; 

Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas 

atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai 

didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui 

sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan 

dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang 

berada dalam jurisdiksi Mahkamah; penghilangan paksa; kejahatan apartheid;  
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Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja 

menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau 

kesehatan fisik. 

Untuk keperluan ayat 1 “Serangan yang ditujukan terhadap suatu 

kelompok penduduk sipil” berarti serangkaian perbuatan yang mencakup 

pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap 

kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan 

negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut; “pemusnahan” 

mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain 

dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan 

membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk. Perbudakan” berarti 

pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan 

atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam 

perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anakanak; “deportasi atau 

pemindahan penduduk secara paksa” berarti perpindahan orangorang yang 

bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya 

dari daerah di mana mereka hidup secara sah, tanpa alasan yang diperbolehkan 

berdasarkan hukum internasional; “penyiksaan” berarti ditimbulkannya secara 

sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik atupun mental, terhadap 

seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan 

itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang 

melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah;  “penghamilan paksa” 

berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa 

dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok 

penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum 

internasional. Definisi ini betapapun juga tidak dapat ditafsirkan sebagai 

mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan; 

“penganiayaan” berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak 

dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas 

kelompok atau kolektivitas tersebut; kejahatan apartheid” berarti perbuatan tidak 

manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 

1, yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan 

dominasi sistematik oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau 

kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk 

mempertahankan rezim itu. “Penghilangan paksa” berarti penangkapan, 

penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, 

dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu negara atau suatu organisasi 

politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu 

atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang 

tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum 

untuk suatu kurun waktu yang lama. Untuk keperluan Statuta ini, dimengerti 

bahwa istilah “gender” mengacu kepada dua jenis kelamin, lelaki dan perempuan, 
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dalam konteks masyarakat. Istilah “gender” tidak memperlihatkan suatu arti yang 

berbeda dengan yang di atas sebagaimana pasal 7 Statuta Roma 1998.  

Mahkamah mempunyai jurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang 

pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau 

kebijakan atau sebagai bagian dari suatu  pelaksanaan secara besar-besaran dari 

kejahatan tersebut. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan perang” berarti: 

pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu 

masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik 

yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan: 

 Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar; penyiksaan atau perlakuan tidak 

manusiawi, termasuk percobaan biologis; secara sadar menyebabkan penderitaan 

berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan; perusakan meluas dan 

perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan 

dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;  memaksa seorang tawanan perang 

atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas dalam pasukan dari suatu angkatan 

perang lawan; secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang 

lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil; deportasi tidak sah atau 

pemindahan atau penahanan tidak sah; menahan sandera. Pelanggaran serius lain 

terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata 

internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu 

perbuatan-perbuatan berikut ini: secara sengaja melancarkan serangan terhadap 

sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta 

secara langsung dalam pertikaian itu; secara sengaja melakukan serangan terhadap 

objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer;  secara 
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sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau 

kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga 

perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejauh bahwa 

mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil 

berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata; secara sengaja 

melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan 

menyebabkan kerugian insidentil terhadap kehidupan atau kerugian terhadap 

orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang 

meluas, berjangka-panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas 

terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret 

dan langsung dan yang dapat diantisipasi; menyerang atau membom, dengan 

sarana apa pun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan 

atau bukan objek militer; membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah 

meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah 

menyerahkan diri atas kemauannya sendiri; memanfaatkan secara tidak benar 

bendera gencatan senjata, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari 

pihak lawan atau milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun tanda-tanda khusus 

dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada 

individu-individu tertentu; Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh 

pasukan pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah 

yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau sebagian dari 

wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar 

wilayah tersebut;  secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung 
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yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian,  keilmuan 

atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-

orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek 

militer; membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang 

bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah 

dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau 

rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi 

kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan 

kesehatan orang atau orang-orang tersebut;  membunuh atau melukai secara 

curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan; 

menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan; 

menghancurkan atau merampas hak-milik lawan kecuali kalau penghancuran atau 

perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan; 

menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya dalam suatu 

pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan; memaksa warga 

negara dari pihak yang bemusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang 

ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas 

lawan sebelum dimulainya perang; menjarah kota atau tempat, bahkan apabila 

tempat tersebut dikuasai lewat serangan; menggunakan racun atau senjata yang 

dibubuhi racun; menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-

lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa; menggunakan peluru 

yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti 

misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya 
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atau yang ditusuk dengan torehan;  menggunakan senjata, proyektil dan material 

serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan 

kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara 

hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai 

sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta 

metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan 

menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta ini, dan dengan 

amendemen. Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama 

perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;  melakukan 

perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, 

sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 2 (f), sterilisasi yang dipaksakan, 

atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat 

terhadap Konvensi Jenewa; menggunakan kehadiran seorang sipil dan orang lain 

yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer 

tertentu kebal terhadap operasi militer;  secara sengaja menujukan serangan 

terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang 

menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum 

internasional; secara sengaja menggunakan kelaparan orang-orang sipil sebagai 

suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang 

sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar 

menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi 

Jenewa; menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima 

belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka 
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untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian. Dalam hal suatu sengketa 

bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran 

serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 

Agustus 1949, yaitu, salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap 

orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para 

anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-

orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan 

atau suatu sebab lain: kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya 

pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan 

kejam dan penyiksaan; melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, 

khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat;  menahan 

sandera;  dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa 

keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, 

yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak 

terelakkan.  Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku 

dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum 

internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut 

ini: secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap 

masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam 

pertikaian; secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan 

dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa 

sesuai dengan hukum internasional; secara sengaja melakukan serangan terhadap 

personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan 
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kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan 

kepada orangorang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang; secara 

sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk 

keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen 

bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit 

dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer; 

Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan; 

melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan 

paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang 

dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan 

pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa 

sebagaimana pasal 8 Statuta Roma 1998. 

Omar Al Bashir menjadi Presiden melalui kudeta selama 20 tahun, dalam 

upayanya untuk melanggengkan kekuasaannya melakukan sesutu dengan berbagai 

cara termasuk melakukan pembantaian yang berarti bahwa pembantaian dilakukan 

dengan sadar. Sebagaimana diketahui bahwa pembunuhan yang dilakukan atas 

dasar kesadarannya selama waktu yang lama dapat dikualifikasikan telah 

melakukan kejahatan perang sesuai dengan pasal 8 Statuta Roma 1998. 

Melakukan perbuatan yang melanggar pasal 8 Statuta Roma 1998, maka 

dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dasar telah melakukan kejahatan 

perang. Omar Al Bashir melakukan tindakannya ketika  menjabat sebagai 
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presiden, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban perseorangan. 

Sebagaimana pasal 25 Statuta Roma 1998 bahwa tentang Tanggung Jawab Pidana 

Perorangan Mahkamah mempunyai jurisdiksi atas orang (natural persons) sesuai 

dengan Statuta ini. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam jurisdiksi 

Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman 

sesuai dengan Statuta ini. Sesuai dengan Statuta ini, seseorang bertanggung jawab 

secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam jurisdiksi 

Mahkamah, kalau orang itu: Melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang 

pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah 

orang lain itu bertanggung jawab secara pidana.  Memerintahkan, mengusahakan 

atau menyebabkan dilakukannya kejahatan semacam itu yang dalam kenyataan 

memang terjadi atau percobaan; Untuk keperluan mempermudah dilakukannya 

kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau bahkan menolong dilakukannya 

atau percobaan untuk melakukannya, termasuk menyediakan sarana untuk 

melakukannya. Dengan suatu cara lain menyumbang atas dilakukannya atau 

percobaan dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak 

dengan suatu tujuan bersama. Sumbangan tersebut haruslah bersifat sengaja dan 

haruslah: Dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan tindak pidana atau tujuan 

pidana kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut mencakup 

dilakukannya suatu kejahatan dalam jurisdiksi Mahkamah; atau  Dilakukan 

dengan mengetahui maksud dari kelompok itu untuk melakukan kejahatan; 

Berkenaan dengan kejahatan genosida, secara langsung atau tidak langsung 

menghasut orang-orang lain untuk melakukan genosida; Berusaha melakukan 
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kejahatan semacam itu dengan melakukan tindakan yang memulai 

pelaksanaannya lewat suatu langkah penting, tetapi kejahatan itu tidak terjadi 

karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada maksud orang tersebut. 

Tetapi, seseorang yang meninggalkan usaha untuk melakukan kejahatan atau 

kalau tidak mencegah dilanjutkannya kejahatan tidak dikenai hukuman 

berdasarkan Statuta ini atas percobaan melakukan kejahatan itu, kalau orang 

tersebut sama sekali dan secara suka rela meninggalkan tujuan pidana itu.  

Memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat 

dijelaskan bahwa Statuta Roma 1998 bisa diterapkan terhadap pelaku kejahatan 

perang yang bersifat perorangan termasuk Omar Hasan Al Bashir. Hal ini sejalan 

dengan tujuan dibentuknya Statuta Roma 1998 yang merupakan embrio 

dibentuknya Pengadilan ICC, memiliki kemampuan untuk untuk melakukan 

investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan 

terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), genosida (genocide), dan 

kejahatan perang (crime of war). ICC sifatnya melengkapi keberadaaan sistem 

peradilan nasional sebuah negara dan akan melangkah hanya jika pengadilan 

nasional sebuah negara tidak memiliki kemauan atau tidak mampu untuk 

menginvestigasi dan menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi tersebut. ICC juga 

akan membantu untuk mempertahankan hak-hak perempuan dan anak-anak yang 

bisanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak-haknya 

untuk mendapat keadilan.21 Jika demikian halnya sekilas terlihat ada tumpang 

                                                             

21 Ibid. 
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tindih kedudukan ICC jika dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan 

Internasional lainnya yang telah lebih dulu ada seperti 1) International Court of 

Justice (ICJ) ataupun 2) International Criminal Tribunal for Former Yugosavia 

dan  3) International Criminal Tribunal for Former Rwanda. Namun jika diamati 

lebih jelas terlihat perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara ICC dengan 3 

pengadilan lain tersebut. ICJ adalah pengadilan sipil yang mengadili sengketa 

antara negara. Artinya para pihak di sini adalah negara. Sedangkan ICC adalah 

pengadilan kriminal yang mengadili individu. Sementara jika bandingkan dengan 

pengadilan ad-hoc yang pernah dibentuk untuk bekas negara Yugoslavia dan 

Rwanda ada kesamaan dalam hal sebagai pengadilan kriminal yang mengadili 

individu seperti Slobodan Milosevic, namun terdapat perbedaan pada cakupan 

geografi yang dapat dijangkau. Tribunal untuk Yugoslavia dan Rwanda jelas 

hanya bisa menjangkau tindakan kriminal berat yang dilakukan oleh individu dua 

negara tersebut sementara ICC dapat menjangkau ke seluruh jengkal dunia 

dimana terdapat tindak kriminal berat tehadap kemanusiaan. ICC juga akan 

menghindarkan penundaan terhadap pengadilan pelaku kejahatan terhadap 

kemanusiaan serta menghindari pembentukan tribunal berulang-ulang setiap 

terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang akan membutuhkan banyak 

biaya dan tenaga dalam pembentukannya. 

Kasus yang lain “Enam warga Serbia yang dituduh melakukan kejahatan 

perang diadili di Beograd – kasus pertama sejenis yang diadili pengadilan Serbia 

atas permintaan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, akibat 

tindakannya tersebut lebih dari sembilan ribu lebih warga Muslim menjadi korban 
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pemntaian Bosnia”, yang berarti bahwa telah terjadi pembasmian enis muslim 

yang lebih mengarah pada kejahatan kemanusiaan dalam lingkup genocide . 

Pelaku diadili di pengadilan Serbia atas permintaan dan campur tangan 

Mahkamah Internasional di Den Haag. 

Kasus di Israel sebuah organisasi hak Asasi manusia telah menyerahkan 

bukti-bukti kepada pengadilan kriminal Internasional untuk menangkap para 

pemimpin top Israel atas kasus kejahatan perang di Gaza, dan meminta informasi 

tentang rencana perjalanan dan tempat berada mereka diluar Israel, yang berarti 

bahwa kejahatan kemanusiaan di Israel diadili oleh ICC yang merupakan produk 

Statuta Roma 1998. 

Para pemimpin Khmer Merah, Kamboja akhirnya akan segera dibentuk 

pengadilan, demikian pengumuman PBB, PBB Umumkan Pengadilan Penjahat 

Perang. Selama 25 tahun rezim Khmer Merah berkuasa di Kamboja, dua juta 

orang tewas dan PBB baru saja mengumumkan bahwa pengadilan terhadap pihak-

pihak yang terlibat akan bisa dilaksanakan. Setelah bertahun-tahun muncul 

perdebatan mengenai bagaimana pengadilan ini harus dibiayai. Hal ini berarti 

bahwa pemimpin Kmer Merah diadili oleh Pengadilan Penjahat Perang. 

Pengadilan perang Bosnia memenjarakan dua penjahat perang Serbia-

Bosnia. Mereka dipenjara 20 dan 5 tahun penjara karena terbukti menyiksa warga 

non-Serbia saat perang saudara pada 1992-1995 lalu. Krsto Savic (49) mantan 

Kepala Kepolisian Kota Gacko dikenai penjara 20 tahun terhadap pembunuhan, 
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penahanan, penganiayaan dan pemindahan paksa terhadap warga muslim Bosnia 

dan Kroasia di wilayah Nevesinje, Kalinovik, Gacko dan Bileca pada tahun 1992.  

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan 

bahwa terhadap kasus Presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir, akan diadili di 

Pengadilan Kejahatan Internasional adalah tepat, karena mengenai pengadilan 

kejahatan perang tidak ada konsistensi pengadilan yang berwenang mengadili 

pelaku penjahat perang.  

 Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan dibentuknya ICC adalah ICC 

dapat menjadi lembaga yang dapat menghindari terjadinya impunity yang selama 

ini dinikmati oleh individu-individu yang seharusnya bertanggungjawab terhadap 

kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia secara internasional. ICC dapat 

membantu menyediakan insentif dan petunjuk pelaksanaan kepada setiap negara 

yang ingin melakukan penuntutan terhadap individu-individu yang 

bertanggungjawab terhadap kejahatan atas kemanusiaan di pengadilan negara 

mereka masing-masing. Selanjutnya ICC juga akan menjadi lembaga terakhir 

yang akan melakukan tuntutan terhadap individu yang melakukan kejahatan 

terhadap kemanusiaan yang tidak dituntut di negaranya diakibatkan oleh tidak 

adanya kemampuan ataupun kemauan dari negara tersebut untuk melakukan 

penuntutan. Jadi dalam hal ini ICC akan menjadi semacam benteng terakhir 

keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Oleh karena ICC merupakan benteng terakhir pengadilan yang mempunyai 

kewenangan untuk mengadili penjahat perang termasuk Omar Al Bashir, maka 
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meskipun Sudan tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, tidak ada alasan bagi 

Omar Hasan Al Bashir untuk menolak pihak ICC untuk menangkap dan 

mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut untuk di sidang di pengadilan 

Mahkamah Penjahat Perang. 

            Pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi untuk menuntut para individu 

ketika: 

• Kejahatan dilakukan di wilayah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma; 

• Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari sebuah negara yang telah 

meratifikasi Statuta Roma; 

• Negara yang belum meratifikasi Statuta Roma tetapi telah membuat deklarasi 

yang menyetujui yurisdiksi pengadilan terhadap tindak kejahatan; 

• Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam atau melanggar perdamaian 

dan keamanan internasional, dan Dewan Keamanan PBB telah menyerahkan 

situasi tersebut ke Pengadilan Pidana Internasional tersebut, menurut Bab 7 

Piagam PBB. 

            Statuta Roma menetapkan kasus-kasus yang bisa disidangkan di 

Pengadilan ini didapat melalui tiga cara yang berbeda: 

1.      Jaksa Penuntut Pengadilan ini bisa mengawali tindakan investigasi 

pada suatu situasi di mana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, 

berdasarkan pada informasi dari sumber apa saja, termasuk dari korban 

atau keluarga korban, tetapi hanya bila Pengadilan tersebut memiliki 

yurisdiksi terhadap kejahatan dan individu tersebut; 

2.      Negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma bisa meminta 

Jaksa untuk menginvestigasi suatu keadaan di mana satu atau lebih 

kejahatan telah dilakukan, tetapi hanya bila Pengadilan tersebut memiliki 

yurisdiksi; 

3.      Dewan Keamanan PBB bisa meminta Jaksa untuk menginvestigasi 

suatu keadaan di mana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan. Tidak 

seperti metode 1 dan 2, ICC akan memiliki yurisdiksi ketika Dewan 

Keamanan PBB menyerahkan hal tersebut kepada Jaksa, bahkan sekalipun 

jika kejahatan terjadi di wilayah negara yang belum meratifikasi Statuta 

Roma, atau dilakukan oleh warga negara dari negara semacam itu. 
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Walaupun begitu, masing-masing keadaan ini tergantung pada Jaksa, 

bukan pada negara atau Dewan Keamanan, untuk memutuskan apakah akan 

memulai sebuah investigasi atau tidak. Dan berdasarkan pada investigasi tersebut 

akan ditentukan apakah akan diajukan tuntutan atau tidak berdasarkan pada 

persetujuan yudisial . 

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan 

bahwa pelanggaran berat terhadap HAM termasuk sebagai suatu pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma, sehingga merupakan kewenangan 

dari pengadilan kejahatan perang. 

 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keberlakuan statuta.... Rendy Septianto H. 



 49 

BAB IV 

PENUTUP 

 1. Kesimpulan 

a.       Dasar hukum mengadili pelaku kejahatan perang adalah Statuta Roma 

1998 yang yang mempunyai kewenangan mangadili terhadap kejahatan 

perang, kejahatan pembunuhan masal, dan kejahatan kemanusiaan 

sebagaimana pasal 5 Statuta Roma 1998. Kejahatan perang tidak hanya untuk 

pelaku tindak pidana sebagaimana pertanggung jawaban negara, melainkan 

termasuk kejahatan perseorangan sebagaimana pasal 25 Statuta Roma 1998, 

sehingga Omar Hasan Al Bashir dapat diadili oleh pengadilan kejahatan 

perang. 

b.       Statuta ICC/Statuta Roma 1998 merupakan suatu benteng terakhir 

pengadilan kejahatan perang setelah Mahkamah Nuremberg; Mahkamah 

Tokyo; International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia dan 

 International Criminal Tribunal for Former Rwanda. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 13 huruf b dan Pasal 25 Statuta Roma 1998,   maka meskipun 

Sudan tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 dapat diterapkan terhadap Omar 

Hasan al Bashir. 
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2.   Saran 

a. Hendaknya Statuta Roma 1998 disepakati untuk seluruh kejahatan yang 

berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan, agar pemberlakuannya tidak 

dikesampingkan oleh negara-negara lain dengan alasan tidak meratifikasi 

Statuta Roma 1998 menganggap dirinya tidak berhak untuk dialili 

berdasarkan kejahatan kemanusiaan. 

b.   Mensosialisasikan Statuta Roma 1998, bahwa setiap kejahatan kemanusiaan 

baik dilakukan oleh kelompok yang terorganisir maupun perseorangan dapat 

dimintakan pertanggungjawaban melalui pengadilan kejahatan perang, agar 

tidak terjadi penolakan penangkapan sebagaimana kasus Omar Hasan Al 

Bashir. 
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