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ABSTRACT 

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT JURISDICTION IN EFFORTS TO 

COMPLETION CASE OF WAR CRIMES 

BY 

NURUL RAHMA SELVIANA 

 

 

War crimes is an act of grave breach under the Geneva Conventions. According to the 

Rome Statute of the International Criminal Court, war crimes is an extraordinary crime 

(extraordinary crimes) that as a gross violation of human rights (gross human rights 

violations). International Criminal Court aims to end impunity for perpetrators of gross 

violations of human rights and contributed to the prevention of the most serious crimes 

against human rights under international law, and to ensure lasting tribute to the 

implementation of international justice, as well as to support the achievement of the 

objectives and principles of the Charter of the United Nations Nation. Based on these 

descriptions are at issue in this thesis is What are the competencies of the International 

Criminal Court in efforts to resolve war crimes case?, What are the factors inhibiting 

weaknesses and the International Criminal Court in solving the case of war crimes? 

 

The method used is a normative juridical research, namely by using library materials, by 

studying and examining the rules governing international criminal law, better regulation of 

the Indonesian government and the constitution issued by the Rome Statute. 

 

Based on the results of research and discussion, it is known that international criminal law 

enforcement mechanisms based on the Rome Statute of 1998 made through several stages 

of the submission of a case by the state party, investigation and prosecution, trial, decision-

making, the last appeal and reconsideration. The International Criminal Court has the 

competence and jurisdiction of the constitutional-international to try individuals 

responsible for crimes against humanity, crimes under the Rome Statute, means any act of 

murder, extermination, enslavement, or acts otherwise specified in the Rome Statute , 

Advice given authors in this study is the enforcement of international criminal law should 

be in accordance with applicable regulations, namely the Rome Statute of 1998. Then the 

enforcement of international criminal law should be separated from the intervention from 

anyone. In the future necessary to set up a separate agency or commission a special case of 

international crimes that are more independent. 

 

Keywords: jurisdiction, crime, war 
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ABSTRAK 

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM UPAYA 

PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN PERANG 

OLEH 

NURUL RAHMA SELVIANA 

 

Kejahatan perang merupakan tindakan pelanggaran berat menurut Konvensi Jenewa. 

Menurut Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, kejahatan perang 

merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) yaitu sebagai pelanggaran 

berat hak asasi manusia (human rights gross violations). Mahkamah Pidana Internasional 

bertujuan untuk mengakhiri impunitas bagi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia 

dan memberikan andil bagi pencegahan terjadinya kejahatan paling serius terhadap hak 

asasi manusia menurut hukum internasional, serta menjamin penghormatan abadi bagi 

diberlakukannya keadilan internasional, serta mendukung pencapaian tujuan dan prinsip 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok 

permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang menjadi kewenangan yang dimiliki 

Mahkamah Pidana Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang, 

Apakah yang menjadi faktor kelemahan dan penghambat Mahkamah Pidana Internasional 

dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, yakni dengan 

menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-

peraturan yang mengatur tentang hukum pidana internasional, baik peraturan dari 

pemerintah Indonesia maupun konstitusi yang dikeluarkan Statuta Roma. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mekanisme 

penegakan hukum pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu penyerahan suatu kasus oleh negara pihak, penyelidikan dan 

penuntutan, persidangan, pengambilan keputusan, terakhir banding dan peninjauan 
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kembali. Mahkamah Pidana Internasional memiliki kompetensi dan yurisdiksi 

konstitusional-internasional untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab 

atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang menurut Statuta Roma, 

berarti setiap tindakan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, atau perbuatan-perbuatan 

lain yang ditetapkan di dalam Statuta Roma. 

Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pidana 

internasional haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Statuta Roma 1998. 

Kemudian penegakan hukum pidana internasional harus terlepas dari intervensi dari 

siapapun. Kedepannya perlu dibentuk lembaga atau komisi tersendiri yang khusus 

menangani kasus kejahatan internasional yang lebih bersifat independen. 

 

Kata kunci : yurisdiksi, kejahatan, perang 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana internasional mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang 

terjadi internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana 

internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang 

akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah 

dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya. Hukum 

pidana internasional memiliki sumber utama yaitu Statuta Roma. Dalam 

statuta Roma disebutkan bahwa yang menjadi jenis tindak pidana 

internasional adalah genosida / The Crime Of Genoside, kejahatan 

kemanusiaan / Crimes Against Humanity, kejahatan perang / War Crimes, 

dan kejahatan agresi / The Crime Of Agresion.
1
 

Mahkamah Pidana Internasional (atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai 

International Criminal Court atau ICC) adalah pengadilan tetap dan independen 

pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang 

                                                           
1 Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, Badan Kuliah Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi 

Manusia, 2008:11. 
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melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional, 

seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan 

agresi.  

Kejahatan perang menurut Statuta Roma sama dengan pelanggaran berat 

(grave Breaches) pada konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol Tambahan I 

dan II 1977. Pada Konvensi Jenewa 1949 yang diatur mengenai perbaikan 

anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat 

(Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang di 

laut yang luka dan sakit dan korban karam (Konvensi Jenewa II 1949), 

mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai 

perlakuan orang-orang sipil diwaktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan 

Protokol Tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional dan 

Protokol Tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional.
2
 

Istilah kejahatan perang sudah lama dikenal dalam perbincangan hukum 

internasional, yaitu khususnya dalam hukum humaniter yang sering disebut 

juga sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata. Dalam hukum 

humaniter, istilah kejahatan perang dihubungkan dengan tindakan-tindakan 

tertentu yang dilakukan oleh para pelaku perang atau pihak yang terlibat 

dalam perang yang melanggar kaedah hukum humaniter. Tindakan tertentu 

dapat dikategorikan kedalam pelanggaran berat (Graves breaches) terhadap 

hukum humaniter dan pelanggaran lainnya (yang bukan dikategorikan berat). 

                                                           
2
 Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter Internasional,  2005:3 
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Hal ini secara jelas tercantum pada Konvensi Jenewa 1948 dan kemudian 

dilengkapi dengan 2 optional protokolnya. Meski pada awalnya kejahatan 

perang selalu ditafsirkan banyak pihak hanya dimaksudkan untuk kejahatan 

yang dilakukan atas peperangan antar Negara, namun perkembangannya, 

terlebih dengan adanya Optional Protokol II Konvensi Genewa 1979, 

pengaturan tentang perang juga meliputi peperangan yang terjadi di dalam 

Negara (internal conflict). Dalam perkembangannya dengan adanya 

Pengadilan Pidana International untuk kasus Negara Bekas Yugoslavia dan 

Rwanda, kejahatan perang semakin mendapat perhatian internasional secara 

serius.
3
 

Adanya Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, kejahatan 

perang dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) 

yaitu sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia (human rights gross 

violations). Hanya saja Statuta Roma memasukkan elemen “meluas” dan 

“sistematis” sebagai elemen penting di dalamnya. Statuta Roma pun 

mengkategorikan kejahatan perang sebagai; 1) pelanggaran berat 

sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa yang ditujukan kepada orang 

dan harta benda; 2) pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan 

kebiasaan yang diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional; 3) 

Pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa dalam kaitan konflik bukan 

                                                           
3
 Artikel Zainal Abidin, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang dalam 

reformasi KUHP, diakses pada tanggal 22 Januari 2016 
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internasional; 4) Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan 

yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional . 

Secara khusus, Kejahatan Perang atau Konflik Bersenjata dapat ditemukan 

pengaturannya pada Pasal 402 sampai 406 R KUHP. Ini pengaturan yang 

sangat minimalis ketimbangan dalam naskah R KUHP sebelumnya. 

Awalnya R KUHP mengadopsi kategori pengaturan tentang kejahatan 

perang dalam Statuta Roma, dimana kejahatan perang dibagi dalam empat 

kategori sebagaimana tertera diatas. R KUHP hanya melingkupi kejahatan 

perang baik untuk konflik yang bersifat internasional bukan konflik yang 

bersifat internal seperti yang diatur dalam 405. oleh karena itulah maka 

tindak pidana hukumk perang dalam R KUHP menimbulkan banyak 

kelemahan dalam upaya menghukum pelaku kejahatan perang di masa depan 

dan dalam konteks Indonesia.
4
 

Perkembangan untuk merumuskan kejahatan perang yang memungkinkan 

pelakunya di tuntut semakin melembaga setelah Perang Dunia (PD) I s.d 

terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional salam bentuk Statuta Roma 

1998. Terbentuknya ICC pada tahun 1998 merupakan buah dari usaha yang 

panjangdan sarat dengan kendala, bahkan tragedy-tragedi kemanusian di 

dunia. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1919 di Versailles saat berakhirnya 

Perang Dunia Iyang diharapkan sebagai the war to end all wars. Namun, 

                                                           
4
 Pasal 402-406 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu meledaknya PD II yang menimbulkan 

akibat lebih dahsyat dan mengerikan bagi umat manusia. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “ Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya 

Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang “ 

 

B. Permasalahan dan ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah yang menjadi kewenangan yang dimiliki Mahkamah Pidana 

Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang ? 

b. Apakah yang menjadi faktor kelemahan dan penghambat Mahkamah 

Pidana Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang ? 

2. Ruang Lingkup 

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas, maka untuk 

menjawab dan mengungkapkan permasalahan di atas, yang menjadi ruang 

lingkup didalam penelitian ini adalah mekanisme penegakan hukum pidana 

internasional secara umum dan penegakan hukum pidana internasional 

berdasarkan Statuta Roma 1998 dan  Konvensi Jenewa 1949. 
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C. Tujuan dan Kegunaaan Penulisan 

1.Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama 

peneltian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum pidana internasional 

terhadap pelaku tindak pidana internasional. 

b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus 

kejahatan perang. 

2. Kegunaan Penulisan 

a. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat berguna untuk menambah, 

memperluas serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

pidana pada umumnya dan dan Hukum Pidana Internasional pada 

khususnya. 

b. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam 

memperluas pengetahuan dibidang ilmu hukum dan mengembangkan ilmu 

hukum khususnya hukum pidana internasional, serta diharapkan berguna 

bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk menambah 

pengetahuan mengenai peranan International Criminal Court dalam 

mengadili perkara pidana yang sifatnya Internasional. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 
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1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
5
 

A. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat 

penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan 

untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.Sistem peradilan pidana 

dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :  

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak 

hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen 

ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. 

b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-\komponen aparatur 

penegak hukum sebagai suatu management yang memiliki mekanisme kerja, 

baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat 

vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem 

sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut 

                                                           
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1986, hlm 124 
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bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari 

komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.
6
 

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka 

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui 

beberapa tahap, yaitu : 

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif. 

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini 

disebut dengan tahap kebujakan yudikatif. 

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau 

administratif.
7
 

Ajaran penyertaan tindak pidana berpokok pada menentukan 

pertanggungjawaban peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, 

disamping itu juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta 

dalam suatu pelaksanaan tindak pidana mengenai sumbangan atau peran apa 

                                                           
6 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, 

Eksistensialisme, dan Abolisinisme), Alumni, Bandung, 1996, hlm 17. 

 
7 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang,1995,hlm. 13-14 
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yang telah diberikan tiap-tiap peserta agar tindak pidana tersebut dapat 

diselesaikan.
8
 

 Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat istilah 

penyertaan tindak pidana yang dalam hal ini terbagi menjadi dua pembagian, 

yaitu: 

1. Pembuat / dader diatur dalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari : 

a. Pelaku (Pleger) ; 

b. Yang menyuruh melakukan (Doenpleger) ; 

c. Yang turut serta (Medepleger) ; 

d. Penganjur Uitloker) . 

2. Pembantu / Medeplichtige diatur dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri dari : 

a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan ; 

b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan . 

B.Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 

Penjatuhkanputusanoleh hakim terdapat teori atau pendekatan yang dapat 

digunakan oleh hakim, yaitu sebagai berikut :  

a. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan piha-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan 

                                                           
8 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm 143 



10 
 

terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan 

tergugat; 

 

 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan 

hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan 

oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim; 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputusnya; 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam  

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman  

tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan 

yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban 

maupun masyarakat; 

e. Teori Ratio Decidendi 
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Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangn hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara  

f. Teori Kebijaksanaan 

Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan 

terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, 

sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai upaya 

preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

dilakukan oleh pelakunya, mempersiap mental masyarakat dalam menyikapi 

suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.
9
 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang 

berkaitan denganistilah yang akan diteliti.
10

 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan 

dalam penulisan, ini maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan 

                                                           
9 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, 2010, hlm 

105-112 

10
 Soerjono Soekanto, Op.Cit 
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untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. 

Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah : 

a. Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantahkan sikap tindak sebagai penjabaran terhadap nilai akhir, 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.
11

 

b. Hukum Pidana Internasional adalah suatu hasil pertemuan dua disiplin 

hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda dan saling 

melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek 

hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional 

dari hukum pidana.
12

 

c. Persiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara. 

d. Kejahatan perang adalah pelanggaran hukum atau kebiasaan-kebiasaan 

perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuan kejam terhadap 

penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka 

secara paksa, atau di wilayah pendudukan memperlakukan mereka secara 

kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang di laut secara 

demikian; merampas milik Negara atau milik perseorangan, 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, Op.Cit 
12

 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Internasional, 2006: 27 
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mengacurkan kota atau desa secaraberkelebihan atau semaunya, atau 

membinasakannya tanpa ada alasan keperluan militer.
13

 

e. Kejahatan kemanusian adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian 

dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahui bahwa serangan 

tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.
14

 

 

E. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang disajikan dengan 

tujuan mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, 

maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

I.   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, 

permasalahan mengenai penegakan hukum pidana internasional oleh 

Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court terhadap 

kejahatan perang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian 

umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai Hukum Pidana 

                                                           
13

 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Pelanggaran Berat dan Kebijakan Nasional untuk Penanganan 

dan penyelesaiannya, 2003: 1 
14

 Statuta Roma, Pasal 7 
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Internasional, jenis-jenis tindak pidana internasional, International Criminal 

Court (Mahkamah Pidana Internasional) dan Kejahatan perang. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara 

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang diperoleh. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengandung hasil penelitian beserta uraian mengenai 

pembahasannya. Dalam bab ini dibahas secara jelas mengenai mekanisme 

penegakan hukum pidana internasional dan penegakan hukum pidana 

internasional terhadap kejahatan perang. 

 

V. PENUTUP  

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan yang 

diperoleh dari pembahasan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya bab ini 

juga memuat saran yang disusun berdasarkan kesimpulan. Saran ini 

merupakan rekomendasi penulis dalam rangka mengatasi permasalahan 

yang ada. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Pidana Internasional 

Istilah Hukum Pidana Internasional atau International Criminal Law atau 

Internationale Strafprocessrecht semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh 

pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti: Friederich Meili pada 

tahun 1910 (Swiss); Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman); Gerhard 

Mueller pada tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois pada tahun 1967; Roling pada 

tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda); kemudian 

diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti: Edmund Wise pada 

thun1965 dan Cherif Basiouni pada tahun 1986.
15

 

Rolling selain membedakan antara national criminal law dan international 

criminal law, juga membedakan antara dua pengertian tersebut dengan istilah 

supranational law.
16

 Hukum pidana nasional atau national criminal law adalah 

hukum pidana yang berkembang didalam kerangka orde peraturan perundang-

undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional. Hukum pidana 

internasional atau international criminal law adalah hukum yang menentukan 

hukum pidana nasional yang akan diterapkan kejahatan-kejahatan yang nyata-

                                                           
15

 Romli Atmassmita, Op.Cit 
16

 Ibid 
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nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya. 

Hukum pidana supranasional atau supranational law adalah hukum pidana dan 

masyarakat yang lebih luas sekaligus besar yang terdiri dari Negara dan rakyat 

berarti standar hukum pidana yang telah berkembang didalam kumpulan 

masyarakat tersebut. Sehwarzenberger (1950) tidak memberikan definisi, 

melainkan memberikan enam pengertian tentang hukun pidana internasional. 

Keenam pengertian Hukum Pidana Internasional ini adalah sebagai brikut: 

1. Hukum Pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana 

nasional. 

2. Hukum Pidana internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan 

sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional. 

3. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan yang terdapat didalam 

hukum pidana nasional. 

4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional 

yangdiakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa 

yang beradab. 

5. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam 

mekanisme administrasi peradilan nasional. 

6. Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil.
17

 

Definisi Basiouni tentang hukum pidana internasional menyebutkan bahwa 

hukum pidana internasional adalah suatu hasil pertemuan pemildran dua disiplin 

hukum dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda 

                                                           
17

 Ibid 
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serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-

aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari 

hukum pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu studi mengenai asal mula dan 

perkembangan aspek-aspek pidana dari hukum internasional, pada hakikatnya 

mengungkapkan bahwa hal itu berkaitan dengan substansi hukum pidana 

internasional atau kejahatan-kejahatan internasional.  

Bassiouni menegaskan pula bahwa aspek pidana dalam hukum pidana 

internasional melalui tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh perorangan 

sebagai pribadi atau dalam kapasitas sebagai perwakilan atau kolektif/kelompok 

yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional dan dapat diancam dengan 

pidana. 

Edward M.Wise
18

 menulis bahwa pengertian hukum pidana internasional bukan 

merupakan pengertian yang kaku atau pasti oleh karena dalam arti yang paling 

luas, pengertian ini meliputi tiga topik sebagai berikut: 

1. Topik pertama adalah mengenai kekuasaan mengadili dari pengadilan Negara 

tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing.Termasuk 

kedalam pengertian yang pertamaadalah masalah-masalah yang menyangkut 

yurisdiksi atas tindak pidana internasional; pengakuan putusan-putusan 

pengadilan asing dan bentuk-bentuk kerjasama dalam penanggulangan tindak 

pidana internasional tersebut, seperti ekstradisi. 

2. Topik kedua adalah mengenai prinsip-prinsip hukum publik internasional 

yang menetapkan kewajiban pada Negara-negara yang dituangkan dalam 

                                                           
18

 Bassiouni, Hukum Pidana Internasional, 1986: 103-104 
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hukum pidana nasional atau hukum acara pidana nasional Negara yang 

bersangkutan. Kewajiban-kewajiban internasional tersebut meliputi 

kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi tersangka atau untuk menuntut 

atau menjatuhi pidana terhadap beberapa tindak pidana internasional. 

Kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi tersangka terdapat didalam 

ketentuan-ketentuan konvensi hak asasi manusia, khususnya di dalam 

perjanjian internasional yang menyangkut masalah tersebut; sedangkan 

kewajiban untuk menuntut dan memidana pelaku-pelaku tindak pidana 

internasional terdapat di dalam konvensi-konvensi internasional, antara lain 

mengenai pembajakan udara (high jacking) dan di laut (piracy); perdagangan 

budak (slave trade); lalu lintas narkotika (illicit drugs-trafficking), kejahatan 

di dalam peperangan (war crimes), pembasmian etnis tertentu (genocide), 

kejahatan terhadap diplomat,dan terorisme. 

3. Topik ketiga adalah mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian 

hukum pidana internasional termasuk instrumen-instrumen yang mendukung 

penegakan hukum pidana tersebut. Termasuk di dalam pengertian ini adalah 

keharusan adanya satu mahkamah internasional dengan kelengkapannnya, 

hakim dan jaksa/penuntut umum.
19

 

Dua pengertian hukum pidana internasional yang pertama dari Wise tersebut 

diatas, bahkan sudah diatur melalui beberapa konvensi internasional yang berlaku 

sampai saat ini. 

 

                                                           
19

 Romli Atmasasmita, Op.Cit 
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B. Jenis Tindak Pidana Internasional 

Penetapan jenis tindak pidana internasional mengalami perkembangan yangn 

bersifat kontekstual dan selektif normatif. Perkembangan yang bersifat 

kontekstual ini adalah perkembangan penetapan golongan tindak pidana yang 

sejalan dengan perkembangan situasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

internasional pada masanya, sedangkan perkembangan yang bersifat selektif 

normative adalah penetapan golongan tindak pidana ini sebagai tindak pidana 

yang hanya dapat dilakukan berlandaskan konvensi-konvensi internasional 

tertentu. 

 

Dilihat dari perkembangan dan asal usul tindak pidana internasional ini, maka 

eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam: 

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang 

didalam praktik hukum internasional; 

2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi 

internasional; dan 

3. Tindak pidana internasional yang lahir dari perkembangan sejarah konvensi 

mengenai hak asasi manusia.
20

 

Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan internasional adalah 

tindak pidana pembajakan atau piracy, kejahatan perang atau war crimes dan 

tidak pidana perbudakan atau slaurey. 

                                                           
20
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Tindak pidana international yang berasal dari konvesi-konvensi internasional ini 

secara historis dibedakan antara tindak pidana internasional yang ditetapkan 

dalam satu konvensi internasional saja (subject of single convention) dan tindak 

pidana yang ditetapkan oleh banyak konvensi (subject of a multiple conventions). 

Jumlah dan jenis tindak pidana yang berasal dari 143 konvensi internasional 

sejak tahun 1812-1979 adalah 20 tindak pidana internasional. Kedua puluh tindak 

pidana internasional tersebut adalah: 

1. Aggresion 

2. War Crimes 

4. Unlawful Use of Weapons 

5. Genocide 

6. Crimes against humanity 

1. Apartheid 

2. Slavery and related crimes 

8. Torture (as wr crimes) 

9. Unlawful medical experimentation (as war crimes) 

10. Piracy 

11. Crimes relating to international air communications 

12. Taking civilian hostages 

13. Threat and use of force against internationally protected persons 

14. Unlawful use of the mails 

15. Drug offences 



21 
 

16. Falsification and counterfeiting 

17. Theft of national and archaeologlcal treasures (in timeof war) 

18. Bribery of public officials 

19. Interfance with submarine cables 

20. International traffic in obscene publication.
21

 

Tindak pidana internasional harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai 

pelanggaran terhadap kepentingan mayarakat bangsa-bangsa atau masyarakat 

internasional (delicto jus gentium) dan memenuhi persyaratan bahwa tindak 

pidana dimaksud memerlukan penanganan secara internasional sehingga dengan 

demikian terhadap pelaku kejahatan dimaksud, setiap Negara berhak dan 

berkewajiban untuk menangkap, menahan, dan menuntut serta mengadili pelaku 

kejahtan dimaksud dimanapun kejahatan itu dilakukan. 

 

Basiouni telah secara skematis telah menggambarkan pidana internasional atau 

International Crime meliputi: 

1. unsur internasional; termasuk kedalam unsur ini adalah: 

a. Indirect threat to world Peace and security 

(ancaman secara tidak lansung terhadap perdamaian dan keamanan di 

dunia); 

b. Indirect threat to the World Peace and security 

(ancaman secara tidak lansung atas perdamaian dan keamanan di dunia); 

c. “Shocking” to the conscience of Humanity 
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(menggoyahkan perasaankemanusiaan); atau badan pengadilan pidana 

internasional yang bersifat permanen, yang mempunyai kekusaan untuk 

melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang yang melakukan kejahatan 

sangat serius yang menjadi keprihatinan seluruh masyarakat internasional 

(the most serious crime of concern to the international community as a 

whole). Tempat kedudukannya adalah di Den Haag (the hague) di negeri 

Belanda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1. Statuta Roma 

1998 sendiri secara keseluruhan terdiri dari tiga belas bagian yang terdiri 

dari 128 Pasal.  

Menurut Pasal 4 ayat (1) statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional 

memiliki kepribadian hukum internasional (international legal personality). Hal 

ini berarti, bahwa Mahkamah Pidana Internasional berkedudukan sebagai subjek 

hukum internasional dengan kemampuannya memiliki hak-hak dan memikul 

kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dalam ruang lingkup 

tugas dan kewenangannya serta maksud dan tujuannya. Atas dasar itu pula, 

mahkamah memiliki kemampuan hukum (legal cpacity) untuk melakukan 

hubungan-hubungan hukum sepanjang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, 

kekuasaan, dan fungsinya serta untuk memenuhi apa yang menjadi maksud dan 

tujuannya.
22

 

Badan-badan peradilan pidana internasional pendahulunya, seperti mahkamah 

Nurenberg 1945 dan Tokyo 1948, Mahkamah bekas Yugoslavia 1993 dan 

Rwanda 1994, Mahkamah Pidana Internasional pun memiliki empat macam 
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yurisdiksi, yakni yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi 

temporal.  

Adapun tentang yurisdiksi personal mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 1 juncto Pasal 25, sesuai dengan judulnya, bahwa mahkama Pidana 

Internasional menganut tanggung jawab secara pribadi dari individu (Individual 

criminal responsibility). Tegasnya, menurut Pasal 25 ayat (1), yurisdiksi 

Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus 

bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan 

dalam statuta. Sedangkan yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional adalah 

empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5, yakni 

kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan 

kejahatan agresi. Masing-masing kejahatan itu (kecuali kejahatan agresi) dirinci 

dalam Pasal 6 (genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan pasal 8 

(kejahatan perang).
23

 

Mengenai yurisdiksi teritorial dari Mahkamah Pidana Internasional, tidak ada 

satu Pasalpun yang menegaskannya. Hal ini biasa dimengerti, sebab Mahkamah 

Pidana Internasional merupakan badan peradilan criminal yang dimaksudkan 

untuk menjangkau keempat jenis kejahatan yang ditentukan dalam statutayang 

terjadi dimanapun dimuka bumi ini. Terhadap kejahatan yang terjadinya didalam 

atau lintas batas territorial dari Negara-negara yang sudah menjadi peserta dalam 

Statuta, tentulah tidak menjadi masalah yurisdiksi territorial Mahkamah Pidana 
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Internasional sebab Negara-negara itu merupakan Negara yang menerima 

yurisdiksi Mahkamah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1).
24

 

C. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Menurut Statuta Roma 1998. 

Yurisdksi Mahkamah Pidana Internasional menurut Statuta Roma 1998, terdapat 

Empat macam yurisdiksi yang dimiliki yaitu, yurisdiksi personal, kriminal, 

temporal dan territorial.
25

 

1. Yurisdiksi Personal 

Pasal 1 juncto Pasal 25 Statuta Roma sesuai dengan judulnya bahwa 

Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu 

(individual criminal responsibility). Menurut Pasal 25 ayat (1), yurisdiksi 

Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus 

bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan 

dalam Statuta.
26

 

Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu, jadi tidak 

terahadap negara maupun subyek hukum internasional lainnya selain terhadap 

individu. Khusus hubungannya dengan negara, Pasal 25 ayat (4) secara tegas 

menyatakan, bahwa tiada satupun ketentuan Statuta yang berkenaan dan 

tanggungjawab kriminal dari individu akan mempengaruhi tanggung jawab 

Negara berdasarkan hukum internasional.
27
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Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi personal terhadap 

seseorang pelaku kejahatan yang ditetapkan dalam Statuta apabila si pelaku 

pada waktu terjadinya kejahatan berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun 

Pasal 26 Statuta Roma 1998. Hal ini berkaitan dengan batas umur minimum 

seseorang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di dalam hukum 

pidana nasional negara-negara di dunia, berkisar sekitar umur 18 (delapan 

belas) tahun.
28

 

Ada pula ketentuan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan 

tanggung jawab pidana dari seorang individu apabila ketika perbuatan itu 

terjadi,individu yang bersangkutan dalam kondisi-kondisi seperti tercantum 

dalam Pasal 31 ayat (1), yakni: 

a. Orang yang bersangkutan menderita cacat mental atau sakit ingatan; 

b. Orang yang bersangkutan sedang dalam keadaan mabuk ketika perbuatan itu 

dilakukan sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk menilai 

perbuatannya; 

d. Orang yang bersangkutan melakukan perbuatannya tersebut demi membela 

diri ataupun membela orang lain; dan 

e. Perbuatan atau kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional 

itu dilakukannya dibawah tekanan fisik ataupun mental yang tidak dapat 

dihindarkannya.
29
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Dalam prakteknya, sejauh mana alasan-alasan ini dapat dibenarkan 

penggunaannya, tentulah akan dinilai dan diputuskan oleh Mahkamah Pidana 

Internasional sendiri dalam persidangan sesuai dengan hukum acara dan 

hukum pembuktiannya. 

2. Yurisdiksi Kriminal 

Yurisdiksi Kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta 

Roma 1998 adalah empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan 

dalam Pasal 5 yakni, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, 

kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dalam Pasal 9 ditegaskan perlunya 

dirumuskan secara lebih rinci tentang unsur-unsur dari masing-masing 

kejahatan (elements of crimes) tersebut demi membantu Mahkamah dalam 

menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 6, 7, dan 8 Statuta Roma. 

Adapun lembaga yang berwenang merumuskan dan memutuskannya adalah 

Majelis Negara-Negara Peserta, berdasarkan persetujuan dari dua pertiga 

negara-negara anggotanya. 

Dalam hubungan ini, ternyata Majelis Negara-Negara Peserta telah berhasil 

merumuskan unsur-unsur dari masing-masing kejahatan tersebut. Sedangkan 

terhadap kejahatan agresi (the crime of aggression) masih belum 

ditetapkandefinisi dan ruang lingkupnya sehingga untuk sementara ini belum 

dapat diterapkan, karena masih menunggu adanya amandemen atas Statuta 

Roma pada Pasal 121 dan peninjauan kembalinya pada Pasal 123.
30
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3. Yurisdiksi Temporal 

Pasal 11 ayat (1) dan (2) statuta Roma menjelaskan tentang yurisdiksi temporal 

(jurisdiction ratione temporis). Menurut Pasal 11 ayat (1), Mahkamah Pidana 

Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah 

mulai berlakunya Statuta. Demi adanya kepastian hukum, haruslah ditentukan 

terlebih dahulu tentang waktu atau tanggal mulai berlakunya Statuta. Sesuai 

dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1), Statuta mulai berlaku pada hari pertama 

dari bulan sesudah hari kesepuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, 

penerimaan, persetujuan atau aksesi pada Sekertaris Jendral PBB. Dengan 

demikian Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas 

kejahatan yang ditentukan di dalam Pasal 5-8 statuta yang telah terjadi sesudah 

tanggal berlakunya. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang 

terjadi sebelum berlakunya statuta. Hal ini selaras dengan asas non-Rectroctive 

(non-rectroactive ratione personae) dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan, 

bahwa tiada seorangpun akan dimintakan pertanggung-jawaban pidana 

berdasarkan Statuta atas perbuatan yang dilakukannya sebelum mulai 

berlakunya Statuta.
31

 

Peradilan terhadap pelaku kejahatan sebelum berlakunya Statuta Roma 1998, 

yang pertama adalah penagadilan nasional negara tempat terjadinya kejahatan 

atau pengadilan nasional negara lain yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan 

tersebut. Jika pengadilan nasional tidak berfungsi karena tidak mampu atau 

kalau mampu tidak mau melaksanakan yurisdiksinya, atau hukum nasional 
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suatu negara itu sama sekali tidak mengatur kejahatan tersebut sebagai tindak 

pidana di dalam atau peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya, maka 

melalui prosedur yang telah berlaku, Dewan Keamanan dapat membentuk 

badan pengadilan pidana internasional ad hoc, seperti halnya Mahkamah 

Kejahatan Perang dalam kasus bekas Yugoslavia 1993 atau Rwanda 1994. 

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internsional hanya berlaku atas kejahatan yang 

terjadi di dalam wilayah negara-negara pesertanya, yaitu negara-negara yang 

sudah meratifikasi dan demikian sudah terikat pada Statuta. Negara-negara lain 

yang tidak atau belum mengikatkan diri pada Statuta, tetapi diwilayahnya 

terjadi kejahatan yang seperti ditentukan di dalam Statuta, meskipun waktu 

terjadinya itu sesudah mulai berlakunya Statuta tetap saja Mahkamah Pidana 

Internasional tidak memiliki yurisdiksi. Ini sesuai dengan asas Pacta Tertiiis 

Nec Nocent Nect Prosunt dalam hukum perjanjian internasional, bahwa suatu 

perjanjian internasional tidak memberikan hak dan atau membebani kewajiban 

kepada pihak ketiga. 

Terhadap kejahatan semacam itu, maka pertanggungjawaban pidana atas 

sipelakunya dikembalikan kepada hukum pidana nasional dari negara 

yangbersangkutan. Akan tetapi jika negara itu tidak mampu ataupun tidak mau 

menerapkan hukum pidana nasionalnya, menurut Pasal 13 butir (b) Statuta, 

Dewan keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB dapat menyerahkan 
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kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut untuk selanjutnya Jaksa Penuntut akan 

memprosesnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
32

 

Negara yang baru mengikatkan dirinya pada Statuta, tegasnya setelah Stauta 

mulai berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Mahkamah 

baru bisa menerapkan yurisdiksinya hanya atas kejahatan yang terjadi di dalam 

wilayah negara yang bersangkutan dan yang terjadinya sesudah Statuta mulai 

berlaku atau mengikat terhadap negara tersebut. Kemudian pada Pasal 126 ayat 

(2) menyatakan, terhadap negara yang bersangkutan Statuta mulai berlaku atau 

mengikat terhadap suatu negara itu pada hari pertama dari bulan setelah hari 

keenam puluh dari saat penyimpanan instrumen pengikatan diri pada Statuta 

(seperti ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi) dari negara yang 

bersangkutan. Statuta tidak mengenal pembatasan waktu untuk menggugurkan 

yurisdiksinya.
33

 

Dalam hubungan ini Pasal 29 secara tegas menyatakan, bahwa tidak ada satu 

atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah yang tunduk pada pembatalan 

waktu untuk melakukan penuntutan terhadap si pelakunya. Dengan kata lain, 

Mahkamah tidak memberlakukan asas daluwarsa (lapse of time) atas kempat 

jenis kejahatan yang tunduk pada yurisdiksinya sebagaimana diatur dalam 

Statuta. Oleh karena itu, meskipun suatu kejahatan sudah terjadi demikian 

lamanya yang ditinjau dari segi asas daluwarsa sebenarnya hak untuk 
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melakukan penuntutan ataupun penghukumannya sudah gugur si pelakunya 

masih tetap dapat dituntut dihadapan Mahkamah Pidana Internasional.
34

 

4. Yurisdiksi Teritorial 

Mengenai yurisdiksi teritorialnya, tidak ada satu Pasal pun pada statuta Roma 

yang menegaskannya. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Pidana 

Internasional merupakan badan peradilan kriminal yang dimaksudkan untuk 

menjangkau keempat jenis kejahatan yang ditentukan dalam Statuta yang 

terjadi dimanapun dimuka bumi ini. Terhadap kejahatan yang terjadinya di 

dalam atau lintas batas territorial dari negara-negara yang sudah menjadi 

peserta pada Statuta, tentulah tidak menjadi masalah dengan penerapan 

yurisdiksi territorial mahkamah sebab negara-negara itu merupakan negara 

yang menerima yurisdiksi mahkamah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 

ayat (1).
35

 

Dalam hubungannya dengan negara-negara yang tidak atau menolak untuk 

menjadi peserta Statuta (tidak atau menolak untuk meratifikasi Statuta), 

tentulah Mahkamah tidak bisa menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan 

yang terjad didalam wilayah negara itu. Sebagai akibatnya, si pelaku kejahatan 

tersebut menjadi berada diluar jangkauan yurisdiksi mahkamah sehingga ia 

akan menikmati impunitas. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan 

ketidakadilan bagi masyarakatinternasional pada umumnya, para korban dari 

kejahatan itu pada khususnya. 
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Agar pelaku kejahatan tidak menikmati impunitas, para perancang Statuta 

menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah 

negara yang belum atau tidak meratifikasi Statuta, dengan syarat sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) yakni, negara tersebut mengeluarkan suatu 

pernyataan (deklarasi) yang menyatakan penerimaannya atas yurisdiksi 

Mahkamah dan deklarasi tersebut disampaikan kepada Panitera. Akan tetapi 

sejauh mana suatu negara semacam itu akan bersedia mengeluarkan pernyataan 

tentang penerimaannya atas yurisdiksi Mahkamah, sepenuhnya tergantung 

pada negara yang bersangkutan.
36

 

Dewan Keamanan PBB berdasarkan kewenangannya menurut Bab VII 

Piagamnya, berhak untuk menyerahkan kepada mahkamah melalui Jaksa 

Penuntut (the Presecutor) atas kejahatan yang terjadi di wilayah negara 

semacam itu. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 butir (b) Statuta. Namun 

penyerahan ini hanya bisa terjadi, apabila Dewan Keamanan PBB terlebih 

dahulu bersidang untuk membahas masalah yang terjadi di wilayah atau lintas 

batas wilayah negara-negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang menurut 

Dewan Keamanan merupakan ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia 

(Bab VII Piagam PBB) dan diakhiri dengan pengambilan keputusan (yang 

dituangkan dalam satu resolusi) untuk menyerahkan kasus tersebut kepada 

Jaksa Penuntut (the Presecutor) untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan 

Statuta. 
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Maka secara teoritis terhindarlah terjadinya impunitas atas orang yang 

bersangkutan. Dewan Keamanan adalah suatu lembaga politik maka nuansa 

politiknya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya hak veto yang 

dimiliki oleh lima negara anggota tetapnya (Inggris, Perancis, Amerika Serikat, 

Rusia, dan Cina) praktis kelima negara ini tidak akan pernah terkena resolusi 

Dewan Keamanan PBB yang merugikan dirinya sendiri. Secara lebih konkrit, 

jika disalah satu dari kelima negara itulah terjadinya kasus kejahatan yang 

tunduk pada yurisdiksi mahkamah tetapi negara itupun tidak mengambil 

tindakan apa-apa terhadap si pelakunya, maka sudah pasti tidak akan berhasil 

dibahas dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Kalaupun dibahas dan 

akan diambil keputusan untuk menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut pada 

Mahkamah, sudah pasti akan diveto oleh negara tersebut. Demikian juga jika 

terjadi di salah satu atau lebih Negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang 

kemudian dibahas dalam Dewan Keamanan tetapi berkat keberhasilan negara 

itu mendekati salah satu dari lima negara anggota tetap supaya menggunakan 

hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang akan diambil, maka praktis si 

pelakunya juga akan menikmati impunitas. 

Menurut Eddy O.S. Hiarej, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional 

meliputi kejahatan agresi, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan 

dan kejahatan perang.
37

 Akan tetapi sampai dengan saat ini, definisi mengenai 

kejahatan agresi belum ada kesepakatan, sedangkan definisi genosida, 

kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tertuang dalam Pasal 6, 
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Pasal 7, dan Pasal 8 Statuta Roma. Prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam 

Statuta Roma adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat Komplementer 

Bersifat komplementer artinya, jika terjadi kejahatan yang menjadi 

yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, maka pengadilan terhadap 

pelaku kejahatan terlebih dahulu diserahkan kepada hukum nasional negara 

dimana kejahatan tersebut dilakukan. Apabila negara Negara tersebut tidak 

mau atau tidak dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan 

terhadap pelaku dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional. 

b. Asas Legalitas 

Asas Lagalitas berlaku secara absolut dan tidak dimungkinkan 

penyimpangan terhadapnya selama menyangkut kejahatan-kejahatan yang 

menjadi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Tidak hanya larangan 

hukuman berlaku surut atau prinsip non-retroaktif, larangn terhadap analogi 

juga termaktub secara eksplisit dalam Statuta Roma. 

c. Asas Nebis In Idem 

Asas nebis in idem yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih 

dari satu kali di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Akan tetapi, 

dalam Statuta Roma asas nebis in idem ini tidak berlaku mutlak. Artinya 

asas tersebut dapat disimpangi jika pengadilan nasional yang mengadili 

pelaku kejahatan tersebut tidak fair atau bermaksud membebaskan pelaku 

dari segala tuntutan. 
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d. Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi 

Prinsip pertanggungjawaban pribadi adalah sebagaimana yang dianut dalam 

hukum pidana. 

e. Percobaan, penyertaan dan permufakatan 

Percobaan, penyertaan dan permufakatan merupakan yurisdiksi Mahkamah 

Pidana Internasional. 

f. Tidak Mengenal Jabatan 

Tidak mengenal relevansi jabatan resmi dan tidak berlaku tanggung jawab 

komando dan atasan lainnya. 

g. Batasan Umur Pada Yurisdiksi 

Tidak dimasukkannya yurisdiksi anak-anak di bawah umur delapan belas 

tahun. 

D.   Kejahatan Perang 

Istilah kejahatan berasal dari kata “crime”, disebut kejahatan karena 

menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku jahat. Kejahatan adalah sebagai 

gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Apapun usaha manusia 

untuk menghapuskannya, kejahatan tidak akan pernah tuntas karena kejahatan 

itu tak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas ataupun kualitasnya. 

Sejarah perkembangan hukum pidana internasional, kejahatan perang bersama 

dengan piracy (pembajakan) adalah kejahatan internasional tertua di dunia. 

Tututan internasional perihal kejahatan perang pertama kali dilakukan terhadap 

Peter von Hagenbach di Breisach, Jerman pada tahun 1474. Hagenbach diadili di 

Austria oleh 28 hakim dari persekutuan Negara suci Roma dan dinyatakan 
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bersalah atas pembunuhan, pemerkosaan, sumpah palsu, dan kejahatan lain yang 

melawan hukum Tuhan dan manuia pada saat ia melakukan pendudukan militer. 

Dalam sidang peradilan internasional tersebut, kesatriaan Hagenbach dilucuti 

dan dijatuhi hukuman mati. Selama perang dunia pertama berlangsung, banyak 

terjadi kejahatan perang antara lain yang dilakukan oleh Jerman ketika 

menginvasi Belgia. Jerman melakukan deportase warga Belgia untuk dijadikan 

budak selama perang berlangsung. Sebenarnya pembatasan terhadap konflik 

bersenjata sudah diusahakan oleh prajurit Cina terkenal yang bernama Sun Tzu 

pada abad ke-6 sebelum masehi. Bangsa Yunani termasuk bangsa yang pertama 

memandang larangan-larangan dalam konflik bersenjata sebagai hukum. Namun, 

keberadaan istilah kejahatan perang itu sendiri terdapat dalam Manu, Kitab 

Hukum Hindu, sekitar 200 tahun sebelum masehi. 

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap semua perlindungan 

yang telah dilakukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk 

tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak 

yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya, menggunakan bendera 

perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh lawan sebelum perang. 

Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil bisa juga 

dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida terkadang 

juga dianggap sebagai kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan 

internasional kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan Abdul Hakim G. Nusantara ( 2000: 1) dalam 

makalahnya mengartikan kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum 
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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 dilaut 

secara demikian; merampas milik Negara atau milik perseorangan, 

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

atau membinasakan tanpa adanya alas an keperluan militer.
38

 

Pengertian kejahatan perang menurut Statuta Roma sama dengan Pelangaran 

Berat (grave breaches) menurut konvensi Jenewea 1949 berikut protocol 

tambahan I dan II 1977 dibatasi pada kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan 

dalam kondisi yang khusus (in particular). Kejahatan perang mencakup baik 

beberapa bentuk kejahatan, baik yang terjadi dalam sengketa bersenjata 

internasional maupun sengketa bersenjata internasional, seperti (Pasal 8 ayat(2) 

butir a Statuta Roma): 

a. Willfull killing (pembunuhan); 

b. Torture or in human treatment (penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, 

termasuk percobaan biologis); 

c. Willfully cusing great suffering, or serious injury to body or health (dengan 

sengaja menyebabkan penderitan besar, atau cidera serius terhadap badan 

atau kesehatan). 
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d. Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military 

necessity and carried out unlawfully and wantonly (pengrusakan yang luas 

dan perampasan harta yang bukan karena alasan militer dan dilakukan 

secrmelawan hukum). 

e. Compeling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces 

Of a hostile Power (memaksa seorang tawanan atau penduduk sipil untuk 

menjadi budak di benteng pertahanan. 

f. Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of 

fair and regular trial (merampas hak tawanan perang atau orang sipil secara 

tidak berkeadilan). 

g. Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement (memindahkan 

atau menahan tanpa dasar hukum). 

h. Taking of hostages (melakukan penyanderaan).
39

 

Pengertian kejahatan perang dalam London Charter termuat dalam Pasal 6 (b) 

40
yang secara tegas menyatakan: 

“War Crimes: Namely, violations of the laws customs of war. Such violatons 

shall include, but not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave 

labour or for any other purpose of civilian populations of or inoccupied 

territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, 

killing of hostages, plunder of public private property, wanton destruction of 

cities, towns or villages or devastation not justified by military necessity” 
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 Statuta Roma, Pasal 8 ayat (20 butir a 
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 London Charter dalam Pasal 6 (b) 
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"Kejahatan Perang: Yaitu, pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang. 

violatons tersebut harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pembunuhan, 

perlakuan buruk atau deportasi ke budak tenaga kerja atau untuk tujuan lain dari 

penduduk sipil atau di wilayah yang diduduki, membunuh atau perlakuan buruk 

dari tawanan perang atau orang-orang di laut, menewaskan penyanderaan, 

perampasan hak milik pribadi masyarakat, penghancuran binal kota, kota atau 

desa atau kerusakan tidak dibenarkan oleh kepentingan militer ". 

Sementara dalam Charter Of Internationaly Military Tribunal For The Fast 

East, istilah “Kejahatan Perang” tercantum dalam Pasal 5 (b) yang dengan 

singkat menyebutkan, “Conventional War Crimes: Nmaely, violations of the 

laws or customs af war” (Kejahatan Perang Konvensional: Yaitu, pelanggaran 

terhadap hukum atau kebiasaan perang).
41

 

Kejahatan perang mencakup pelanggaran berat atas Konvensi Geneva tahun 

1949 dan pelanggaran serius lain terhadap undang-undang perang, baik dalam 

skala besar internasional maupun konflik bersenjata internal. 
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 Charter Of Internationaly Military Tribunal For The Fast East, Pasal 5 (b) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yakni dengan menggunakan 

bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang hukum pidana internasional, baik peraturan dari 

pemerintah Indonesia maupun konstitusi yang di keluarkan Statuta Roma. Sifat 

penelitian ini bersifat deskriptif, karena hanya memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang suatu masalah. 

B. Pendekatan Masalah 

Sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara 

menganalisanya. Untuk memperoleh data dari suatu penelitian dapat sesuai 

dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah data yang akurat dan 

dapat dipertangungjawabkan kebenarannya. Penelitian yang dilakukan untuk 

skripsi ini adalah penelitian hukum normative (normative legal reaserch) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-

undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum 

tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu 

objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka. 
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C. Sumber dan Jenis Data 

Data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung 

dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka ( Soerjono Soekanto, 

1985: 11). Data tersebut yaitu data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dan 

diolah dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berasal dari sumber kepustakaan yang 

terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, yang terdiri dari: 

a. Statuta Roma Tahun 1998. 

b. Konvensi JenewaTahun 1949 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, Peraturan Pelaksana, Rancangan 

Undang-Undang, putusan hakim yang dapat mendukung pemecahan masalah 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari: 

a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan seperti buku-

buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet. 

b. Bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, 

surat kabar dibidang komunikasi khusunya dibidang jurnalistik yang oleh 

penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi 

Kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-

artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, 

dilakukan melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas 

Lampung dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Metode Pengolahaan Data 

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah 

data, melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

Setelah mengumpulkan data, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan 

data tersebut dilakukan melalui: 

- Identifikasi data, yaitu mencari data yang diproleh untuk disesuaikan dengan 

pokok bahasan, yaitu buku-buku atau literatur dan insatansi yang 

berhubungan. 

- Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut 

sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian. 

- Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok 

bahasan agar mempermudah dalam menganalisanya. 

- Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisanya. 
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E. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu 

memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau 

menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, 

kemudian dari uaraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah 

yang dikemukakan dalam penulisan ini. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

1. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court merupakan 

salah satu badan yang berfungsi di bidang peradilan sebagai pengadilan 

permanen kasus kejahatan berat yang dilakukan individu, baik sebagai 

pemimpin negara maupun individu dengan kepentingan pribadi. Yurisdiksi 

atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk menegakkan aturan hukum 

internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan 

berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta 

mahkamah. ICC merupakan pelengkap dari International Court of Justice 

(ICJ). Parameter di antara keduanya adalah ICJ adalah suatu pengadilan yang 

mengadili perselisihan antarnegara sebagai negara. Di lain pihak, ICC adalah 

pengadilan yang menuntut dan memidana individual. 

2. Pengaruh Mahkamah Pidana Internasional terhadap pengadilan nasional akan 

selalu mempunyai yuridiksi atas sejumlah kejahatan. Berdasarkan prinsip 

saling melengkapi, Mahkamah Pidana Internasional hanya akan bertindak 

ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mangambil tindakan. 
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Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada para tersangka kejahatan 

menurut hukum internasional. Adanya kelemahan dari yurisdiksi dari 

Mahkamah pidana Internasional ini dikarenakan tidak memiliki yuridiksi atas 

suatu kasus kecuali bila negara di mana kejahatan tersebut terjadi atau negara 

yang warganya adalah tertuduh merupakan negara pihak atau telah 

menyatakan persetujuannya atas yuridiksi pengadilan tersebut. Pengadilan 

juga tidak mempunyai yurisdiksi bila negara yang bersnagkutan sudah sedang 

menyelidiki atau mengadili kasus tersebut, kecuali tersebut tidak daapt atau 

tidak mau melakukan proses peradailan yang benar. Mahkamah ini juga tidak 

mencakup kejahatan yang terjadi sebelum ia berdiri.  

B. Saran  

1. Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana 

Internasional dalam menegakkan aturan hukum internasional untuk memutus 

perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari 

negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah harus sesuai dengan 

ketentuan dan Mahkamah Pidana Internasional juga harus secara tegas dalam 

melaksanakan yurisdiksinya agar dapat menerapkan asas legalitasnya agar 

tidak terjadinya penerapan peraturan yang berlaku surut/retro aktif. 

2. Dengan adanya kelemahan yang dimiliki Mahkamah Pidana Internasional 

maka penegakan hukum pidana internasional haruslah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yaitu Statuta Roma 1998. Kemudian penegakan 

hukum pidana internasional harus terlepas dariintervensi dari siapapun. 
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Kedepannya perlu dibentuk lembaga atau komisi tersendiri yang khusus 

menangani kasus kejahatan internasional yang lebih bersifat independen. 
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