
RINGKASAN 
 
 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak pembentukannya 1945   telah 

memainkan peranan penting di bidang hukum internasional sebagai upaya 

menciptakan perdamaian dunia dan keadilan bagi seluruh umat manusia. 

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang berkedudukan 

di Den Haag, Belanda, merupakan organ utama PBB. Selain itu untuk mengadili 

pelaku Kejahatan Humaniter Internasional dibentuk pula Pengadilan Kejahatan 

ad-hoc Internasional untuk bekas negara Yugoslavia (The International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia / ICTY) pada tahun 1993 yang juga 

berkedudukan di Den-Haag Belanda dan Pengadilan Kejahatan ad-hoc 

Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR) 

pada tahun 1994, Mahkamah ini berkedudukan di Arusha, Tanzania. Kedua 

pengadilan ini dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB, nomor 827 dan 

nomor 955. 

 Berbeda dengan pembentukan ke dua Pengadilan ad-hoc tersebut di atas 

yang mempunyai ratione temporis yang bersifat sementara, Pembentukan 

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC) yang 

Statuta pembentukannya baru disahkan pada 17 Juli 1998 di Roma Italia dan 

sesuai pasal.3(1) Statuta Roma, Mahkamah ini berkedudukan di kota Voorburg, 

Den-Haag, Belanda, Mahkamah ini merupakan institusi yang bersifat permanen 

serta dibentuk melalui Perjanjian Antar Negara / Konferensi Internasional. Sampai 

saat ini negara yang telah menjadi pihak (States Parties) pada Statuta Mahkamah 

tersebut 114 negara (The Court Today, 1 January, 2011). Jika yurisdiksi ICJ 

hanyalah mengenai sengketa antar negara, maka yurisdiksi ICC adalah di bidang 

hokum kejahatan internasional (hukum pidana internasional) yang akan mengadili 

para pelaku individu (individual criminal responsibility) yang melakukan 

kejahatan sesuai pasal.5 Statuta Roma 1998 (the crime of genocide, crimes 

against humanity, war crimes, the crime of aggression). Prinsip yang mendasar 

dari Statuta Roma adalah bahwa ICC merupakan pelengkap (the principle of 

complementary jurisdiction) bagi yurisdiksi pengadilan pidana nasional (pasal 1). 

Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan sistem peradilan nasional, 
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mampu (unable) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan 

yang terjadi, maka diambil alih menjadi wewenang di bawah yurisdiksi 

Mahkamah Pidana Internasional/ICC (pasal.17).   

Pembentukan Pengadilan Kejahatan Internasional dan Tribunal 

sebagaimana disebutkan di atas termasuk pembentukan ICC adalah di bawah 

kerangka sistem hukum internasional (international legal system) dan PBB, 

sekaligus merupakan langkah progresif bagi pengembangan hukum pidana 

internasional (international criminal law) khususnya dan hukum internasional 

pada umumnya (general international law) di masa mendatang.  

Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak mendapat sorotan bagi 

perlindungan hak asasi manusia (HAM) di forum internasional, yang sampai saat 

ini belum menyatakan sikap terhadap Statuta Roma yang telah disahkan pada 1 

Juli 2002 (entered into force on 1 July, 2002) . Walaupun demikian, pemerintah 

Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah antisipasi intern dalam 

menyikapi masalah perlindungan HAM dengan mengadakan  antara lain, 

pembentukan Komnas HAM tahun 1993, Pembentukan Undang-Undang Repulik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian pembentukan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia (HAM). Dengan langkah-langkah yang telah ditempuh secara nasional 

tersebut menunjukkan bahwa Indonesia cukup concern terhadap penegakan dan 

perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sesuai hukum internasional, 

maka pengimplementasian Statuta Roma ke dalam sistim hukum nasional  

(national legal system) di Indonesia sangat penting untuk  kepentingan Indonesia 

baik pada saat ini terlebih lagi pada masa yang akan datang. Hal ini sekaligus 

menunjukkan sikap konsistensi pemerintah Indonesia dalam mendukung 

penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di fora Internasional. 

Implementasi Statuta Roma dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi 

Manusia Indonesia sebagaimana pada bagian penjelasan atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 

menyebutkan bahwa “ Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” 

dalam ketentuan ini sesuai dengan “ the Rome Statute of the International 

Criminal Court “ (pasal 6 dan 7). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi PENERIMAAN PRINSIP-PRINSIP STATUTA ROMA DALAM....ABDUL MAASBA MAGASSING



  Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.26 tahun 2000 di atas 

mencerminkan bahwa praktek  penerimaan kedua jenis kejahatan internasional 

tersebut oleh Indonesia walaupun melalui instrumen undang-undang, tetapi tidak 

berdasarkan instrumen Konvensi Wina 1969  tentang Hukum Perjanjian (Vienna 

Convention on the Law of Treaties) melainkan melalui praktek  Hukum Kebiasaan 

Internasional ( International Customary Law). 
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