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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada tanggal 26 Februari 1993 sebuah van  penuh dengan bahan peledak 

meledak diparkir bawah tanah gedung WTC (World Trade Center), New York, 

Amerika Serikat yang memakan korban enam orang tewas dan seribu lainya 

terluka. Lima tahun kemudian pada tanggal 7 Agustus 1998 serangan bom 

menggelegar di kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi, Kenya dan Dar er 

Salaam, Tanzania. Pada 11 September 2001 terjadi lagi aksi serangan bunuh diri 

oleh dua pasang pesawat komersial yang telah dibajak oleh mereka yang 

menamakan dirinya Al-Qaeda ke menara kembar WTC di New York dan Gedung 

Pentagon diibukota Amerika Serikat, Washington DC yang menewaskan 3.000 

jiwa.1

                                                            
1 House of Commons Library, Research Paper 01/72, 2001, “11 September 2001 : the Response”, 
hal.36, 

 Serangan-serangan teroris ini memicu perang global negara-negara barat 

dan sekutunya terhadap kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan 

agama setelah CIA (Central Inteligence Agency) dan FBI (Federal Bureau 

Investigation) menyimpulkan dalang dibalik serangan menara kembar WTC dan 

serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat lainnya adalah Osama bin 

Mohammed bin Awad bin Laden. Keputusan Dewan Keamanan PBB pada 

tanggal 12 September 2001 akhirnya menetapkan resolusi 1368 yang dalam 

butirnya berisi mengenai ajakan kepada dunia internasional untuk mengambil 

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2001/rp01-072.pdf, 
diakses pada tanggal 22 Januari 2014 

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2001/rp01-072.pdf�
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tindakan melawan, menindak dan mengadili para pelaku teroris menjadi tambahan 

dalam mendukung melawan teroris.2

 Hasil keputusan Dewan Keamanan PBB dengan Resolusi 1368 disambut 

Presiden Amerika Serikat George.W.Bush untuk berpidato yang isinya 

menyatakan perang terhadap teroris atau “War on Terror” pada tanggal 20 

September 2001, sekaligus menandai dimulainya operasi militer di Afganistan 

dimana tempat bersembunyinya pelaku utama teror 11 September. Operasi 

Enduring Freedom merupakan langkah awal Amerika Serikat dan Barat dalam 

upaya menumbangkan pemerintahan rezim Taliban di Afganistan dengan 

menggantikan pemerintahan yang demokratis sekaligus menangkap orang nomor 

satu di Al-Qaeda.

 

3

                                                            
2 The 9/11 Commission Report, “Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks 
Upon the United States”, hal.71, http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf, diakses 
pada tanggal 22 Januari 2014 
3 Ibid., Hal.363. 

 Operasi militer di Afganistan kemudian dilanjutkan agresi 

militer di Irak oleh pasukan Multinasional menimbulkan korban jiwa di kalangan 

warga Muslim di Irak dan Afganistan, sehingga timbul bentuk perlawanan dari 

kelompok radikal Islam yang melancarkan pembalasan berupa teror terhadap 

kepentingan barat di seantero dunia. Maraknya aksi teroris di negara dunia ketiga 

merupakan dampak dari operasi Enduring Freedom dan operasi Iraqi Freedom 

selain tragedi WTC yang menjadi pemicu utama sehingga banyak bermunculan 

kelompok Islam radikal yang mengklaim berafiliasi dengan Al-Qaeda. Kelompok-

kelompok tersebut diantaranya adalah Boko Haram, Al-Shabab, IS (Islamic 

State), AQIM (Al-Qaeda in Mahgreb), AQII (Al-Qaeda in Iraq) yang tengah 

melakukan perlawanan terhadap pemerintahan setempat dan kepentingan barat. 
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Kelompok-kelompok militan atau teroris tersebut dipengaruhi oleh Al-Qaeda 

sehingga ideologi, visi, misi dan cara berperang sama persisnya dengan Al-Qaeda, 

dengan kata lain kelompok-kelompok Islam radikal tersebut adalah cabang dari 

Al-Qaeda sendiri. 

 Al-Qaeda juga giat menancapkan pengaruhnya ke negara-negara yang 

didera konflik termasuk Suriah sendiri yang pada tahun 2011 terjadi peperangan 

antara rakyat Suriah melawan pemerintahan rezim Bashar al Assad. Mulanya 

dipicu dari revolusi Arab Spring yang pertama kalimuncul di Tunisia, lalu Libya 

yang mengakibatkan perang saudara dengan hasil jatuhnya rezim Moammar 

Qadafi. Latar belakang Revolusi yang berakhir konflik di Suriah muncul akibat 

keengganan presiden Suriah Bashar al Assad untuk turun dari kursi kepresidenan. 

Memicu sebagian besar warga Suriah dengan berunjuk rasa di kota Deraa pada 

tanggal 6 Maret 2011. Presiden Assad membalas protes warganya dengan 

tindakan represif hingga seorang pemerotes yang masih anak-anak berumur 15 

tahun menjadi korban penyiksaan aparat hingga tewas. Bashar yang beraliran 

Alawit dan merupakan aliran yang dianggap menyimpang bagi kaum Sunni 

sekaligus ditambah kejadian diatas berbuntut pemberontakan yang dilakukan 

rakyat Suriah yang mayoritas menganut Islam Sunni dan didukung kelompok. 

Kelompok oposisi yang menentang pemerintahan Suriah mengumpulkan kekuatan 

dari banyak golongan seperti partai oposisi, mahasiswa, golongan sekuler dan 

rohani untuk berkonsolidasi membentuk sebuah kelompok perlawanan terhadap 

rezim Assad. Lahirlah kelompok SNC (Syrian National Council) yang didirikan 

pada tanggal 2 Oktober 2011 di Istanbul, Turki yang anggota-anggotanya berasal 
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dari kelompok partai oposisi, independen, pembelot pemerintah dan didukung 

oleh negara-negara Teluk, Amerika dan Uni Eropa. SNC juga memiliki sayap 

militer untuk melawan pasukan Suriah yaitu FSA (Free Syrian Army) yang 

dibentuk lebih awal pada bulan Agustus 2011.4

 Kembali mengenai keterlibatan Al-Qaeda dalam konflik Suriah bermula 

ketika pengganti Osama bin Laden yaitu Ayman al-Zawahiri yang melihat SNC 

dibentuk untuk melawan Assad dan mendirikan negara Suriah yang demokratis 

ala Barat. Ayman al-Zawahiri kemudian membuat tandingan dengan mendirikan 

cabangnya di Suriah yaitu Al-Nusra Front atau Jabhat al Nusra hasil dari 

reorganisasi anggota-anggota AQII (Al-Qaeda in Iraq) yang tampuk 

kepemimpinan dipegang oleh Abu Mohamad al-Jawlani dan bersamaan dengan 

itu terbentuklah Islamic State atau IS yang merupakan sempalan dari Al-Qaeda 

yang dipimpin oleh Abu Bakr Al-Baghdadi. Al-Nusra Front dan IS yang memiliki 

ideologi Salafi bertujuan mendirikan kekalifahan Islam di Suriah termasuk 

didalamnya Lebanon, Yordania, Israel, Palestina dan hampir sebagian dunia 

dimana hukum Syariah ditegakkan. Anggota-anggota Nusra dan IS memiliki 

pengalaman bertempur melawan pemerintah Irak era Nuri al-Maliki dan Amerika 

Serikat disamping itu Nusra dan IS mendapat kekuatan pejuang yang berasal dari 

luar atau asing (Foreign Fighter). Pejuang-pejuang tersebut ikut dalam 

pertempuran segitiga yang terjadi di Suriah saat ini yang melibatkan Tentara 

pemerintah Suriah, FSA, Suku Kurdi, IS (terakhir bertempur melawan FSA dan 

Nusra) dan Al-Nusra sendiri yang Sunni serta keikutsertannya Hizbullah dari 

 

                                                            
4 The International Council on Security and Development, “Syria : A Way Forwad”, 
hal.37,http://www.icosgroup.net/static/reports/ICOS_SYRIA_A_WAY_FORWARD_DEC12.pdf, 
diakses pada tanggal 22 Januari 2014) 

http://www.icosgroup.net/static/reports/ICOS_SYRIA_A_WAY_FORWARD_DEC12.pdf�
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Lebanon dan Garda Revolusioner dari Iran yang Syiah untuk mendukung Assad.5 

Peperangan menjadi brutal tanpa memandang korban dipihak sipil akibat banyak 

pihak yang terlibat. Perang sipil di Suriah tidak hanya menjadi ajang perebutan 

kekuasaan melainkan juga ajang saling memusnahkan antar penganut kepercayaan 

(Konflik Sektarian) antara Sunni dan Syiah.6

 Perlawanan Jabhat al-Nusra dan ISyang mereka lakukan sangat fanatik dan 

royal karena pada dasarnya mereka melakukan perlawanan terhadap golongan 

yang dianggapnya “Kafir”seperti yang mereka pelajari didalam keyakinan mereka 

yaitu aliran Islam Salafi. Salafi mengajarkan bahwa membunuh para kaum kafir 

yang bersebrangan dengan ajaran mereka adalah upah masuk surga dan halal, juga 

mati dimedan laga akan mati syahid (mati mulia masuk surga) atau Jihad fi 

sabilillah. Masalahnya adalah ketika ajaran ini dipratekkan oleh milisi Nusra dan 

IS sendiri dilapangan sehingga anggota Jabhat al-Nusra dan disusul IS memiliki 

reputasi kemenangan yang lebih dibanding kelompok pemberontak lainnya seperti 

FSA karena indoktrinasi lewat ajaran yang dianutnya. Indoktrinasi ini juga 

berdampak pada milisi-milisi Nusra dan IS rela menyerahkan nyawanya demi 

melancarkan serangan bom bunuh diri seperti cara kelompok milisi Islam radikal 

lainnya. Anggota-anggotanya juga mudah melakukan tindakan keji seperti 

pembunuhan, karena apa yang dilakukannya adalah benar. Contohnya yang 

dilakukan Nusra adalah eksekusi di media elektronik dan publik (Public 

Execution). Contohnya video hasil liputan SHOR (Syrian Observatory for Human 

 

                                                            
5 Kompas, “Lebanon, PBB Kecam Bom Mobil Tewaskan Lima Orang”, 3 February 2014, hal.9. 
6 Sharp, Jeremy Maxwell and Blanchar, Christopher M, 2013, Congressonal Research Service, 
“Armed Conflict in Syria: Background and U.S. Response”, hal.6, 
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf, diakses pada tanggal 22 Januari 2014. 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf�
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Rights) pada tahun 2012 menunjukkan pejuang jihad yang diduga dari Jabhat al-

Nusra mengeksekusi belasan milisi pro pemerintah Suriah dengan cara menembak 

bagian belakang kepala. Eksekusi terhadap dua belas tentara Suriah di kota Allepo 

pada tanggal 4 Oktober 2012. Pada tanggal 15 Mei 2013 sebuah video 

menunjukkan eksekusi yang dilakukan milisi Nusra terhadap tiga orang tawanan 

yang berasal dari pasukan pemerintah di kota Al-Raqqa. Pada tanggal 10 Juni 

2013 hasil laporan dari situs Youtube menunjukan bahwa seorang anak penjual air 

di Allepo dieksekusi oleh tiga milisi Nusra akibat tidak menghormati ajaran 

Islam.7 Selain kejahatan perang dan kemanusiaan yang melibatkan Jabhat al-

Nusra dan kelompok milisi lain dalam perang Suriah, Islamic Stateatau IS yang 

berdiri pada tanggal 15 November 2006 juga ikut terlibat dalam pelanggaran 

pidana internasional tersebut. IS sering sekali berbenturan dengan kelompok 

pemberontak termasuk FSA dan Al-Nusra sendiri, dalam perkembangannya IS 

juga melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan dengan mengesekusi tawanan 

dari FSA dan Nusra juga membantai kalangan sipil yang bersebrangan.8

                                                            
7 The Meit Amir Intelligence and Terrorism Information Center at the Israeli Intelligence and 
Heritage Commemoration Center, “The Al-Nusra Front (Jabhat al-Nusra) is an Al-Qaeda Salafist-
Jihadi network, prominent in the rebel organizations in Syria”, Hal.23, 

 

Kekejaman yang melibatkan IS adalah pembantaian lebih dari 100 anggota Jabhat 

Al-Nusra yang ditawan dan dieksekusi oleh IS setelah pertempuran di Raqqa 

dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa mereka telah mengeksekusi 

komandan tinggi Jabhat Al-Nusra, Abu Saad Al-Hadrami, di Raqqa di Timur laut 

http://www.terrorism-
info.org.il/Data/articles/Art_20573/E_076_13_1861409435.pdf, diakses pada tanggal 22 Januari 
2014. 
8 Syrian Network For Human Right, “Islamic state of Iraq and Levant”, hal.3, http://sn4hr.org/wp-
content/pdf/english/violation%20commited%20by%20ISIL.pdf, diakses pada tanggal 22 Januari 
2014. 

http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20573/E_076_13_1861409435.pdf�
http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20573/E_076_13_1861409435.pdf�
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/violation%20commited%20by%20ISIL.pdf�
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/violation%20commited%20by%20ISIL.pdf�
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Suriah, demikian pernyataan itu diumumkan, Senin, 13 Januari 2014.9 

Perkembangan selanjutnya IS juga membunuh satu keluarga yang diantaranya 

adalah pria yang berusia 102 tahun.10

  Menurut pendapat masyarakat internasional, pelaku-pelaku tersebut 

pastinya harus diberi sanksi hukum sesuai hukum humaniter internasional yang 

berlaku. Pertanyaannya adalah, apakah pelaku dari kelompok yang melakukan 

kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan genosida ini dapat ditindak dan 

diadili dalam ICC (International Criminal Court), walau status dari kelompok 

dari pelaku tersebut menurut kebanyakan pihak sebagai “Teroris”. Amerika 

Serikat menentang jika tindak pidana teroris  dimasukkan sebagai tindak pidana 

yang berada dalam yuridiksi ICC.

 

11

                                                            
9 Kabar Net, “ISIS Mengeksekusi Komandan Jihad Jabhat Al-Nusrah”, 

 Anggota-anggota Jabhat al-Nusra  dan IS 

sendiri terbukti dalam pemberitaan media internasional melakukan apa yang 

termuat pada pasal 5 Statuta Roma tentang tiga tindak pidana yang dianggap 

sebagai tindak pidana paling serius untuk dapat diadili di ICC, yaitu Genosida, 

tindak pidana terhadap kemanusiaan dan tindak pidana perang. Pelaku dari Jabhat 

al-Nusra dan IS yang melakukan tindak pidana internasional adalah anggota-

anggotanya dan dipastikan memiliki rantai komando. Sesuai aturan hukum 

internasional, Subyek hukum internasional yang dapat diadili di ICC bukanlah 

bawahan melainkan komandan dalam kesatuan tersebut. Seorang pelaku kejahatan 

http://kabarnet.in/2014/01/14/isis-mengeksekusi-komandan-jihad-jabhat-al-nusrah/, diakses 
pada tanggal 16 Juni 2014. 
10Kompas Internasional, “Militan Suriah Bunuh Pria Berusia 102 Tahun, 
http://internasional.kompas.com/read/2014/06/02/0812474/Militan.Suriah.Bunuh.Pria.Berusia.
102.Tahun, diakes pada tanggal 2  Juni 2014. 
11Jennifer Elsea, Legislative Attorney, American Law, 2002, DivisionReport for Congress, 
“International Criminal Court: Overview and Selected Legal Issues”, tanpa halaman, 
http://www.amicc.org/docs/CRSJune2002.pdf. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2014. 

http://kabarnet.in/2014/01/14/isis-mengeksekusi-komandan-jihad-jabhat-al-nusrah/�
http://internasional.kompas.com/read/2014/06/02/0812474/Militan.Suriah.Bunuh.Pria.Berusia.102.Tahun�
http://internasional.kompas.com/read/2014/06/02/0812474/Militan.Suriah.Bunuh.Pria.Berusia.102.Tahun�
http://www.amicc.org/docs/CRSJune2002.pdf�
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perang yang memiliki jabatan tertinggilah yang dapat di dimintai pertanggung  

jawaban, pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban  dalam hal ini adalah 

komandan.12

 A military commander or person effectively acting as a military commander shall 
 be criminally responsible forcrimes within the jurisdiction of the Court 
 committed by forces under his or her effective command and control, or effective 
 authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to 
 exercise control properly over such forces.

 

 Dalam Pasal 28 Statuta Roma mengenai tanggung jawab komandan 

menyatakan bahwa: 

13

 Kembali muncul pertanyaan seperti yang sudah dijelaskan diatas, mengapa 

kelompok-kelompok militan IS dan Jabhat al-Nusra yang dengan jelas melakukan 

kejahatan luar biasa dan oleh dunia internasional digolongkan sebagai “Teroris” 

diadili dengan undang-undang pidana negara setempat jika masih ada 

kekhawatiran dari dunia internasional bahwa sekiranya ada ketidakmampuan dan 

ketidakadilan dalam pengadilan domestik tersebut, beda halnya jika pengadilan 

domestik tersebut mampu mengadili secara adil. Bukankah alangkah baiknya jika 

pelaku dari kelompok tersebut diadili pengadilan pidana internasional sama 

seperti kelompok-kelompok yang terlibat kejahatan perang bahkan kejahatan 

kemanusiaan seperti Interahamwe di Rwanda atau Khmer Merah di Kamboja 

sehingga ada kepastian hukum yang jelas. Ditambah pula terdapat ciri-ciri dari 

kelompok bersenjata Jabhat al-Nusra dan IS yang sama dengan kelompok 

kelompok diatas untuk dapat diadili dalam rangka penegakan hukum humaniter, 

 
 

                                                            
12 Sunu D.Wibiakso, Problematik Dan Solusi Penanganan Kasus Pelanggaran Ham Berat Dalam 
Beberapa Kasus Ham, Universitas Semarang, 2011, tanpa halaman. 
13“Rome Statute of the International Criminal Court”, http://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-
0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf,diunduh pada tanggal 22 Januari 2014. 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf,di�
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf,di�
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf,di�
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Sekalipun terdapat wacana bahwa Amnesty Internasional mendorong PBB untuk 

menyerahkan kasus kejahatan perang kepada ICC.14

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hal-hal tersebut 

diatas dan keingintahuan penulis terhadap kewenangan ICC dalam mengadili 

pelaku kejahatan perang dari kelompok Jabhat al-Nursa dan IStertuang dalam 

judul skripsi “Kewenangan International Criminal Court Untuk Mengadili 

Anggota Dari Kelompok Bersenjata Dalam Perang Sipil  Di Suriah”. 

 

 Penelitian mengenai pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan 

kelompok bersenjata, kelompok bersenjata yang dimaksud disini adalah kelompok 

bersenjata Jabhat al-Nusra dan IS, penelitian ini hanya sebatas Track Record yang 

terjadi selama konflik Suriah pada tahun 2011-2014 dan sedikit mengulas tentang 

keberadaan dan aksi IS yang berada diwilayah Irak. Alasan mengapa kelompok 

Jabhat al-Nusra dan IS menjadi obyek penelitian ialah karena kedua Belligerent 

tersebut banyak diungkap di media untuk mudah mencari informasi dan referensi. 

Mengenai permasalahan penamaan bagi kelompok berhaluan garis keras yang 

dipimpin Abu Bakr al-Baghdadi ini, penulis lebih menyebutnya sebagai IS 

(Islamic State) karena target wilayah yang menjadi wilayah kekuasaan IS tidak 

hanya terbentang dari wilayah Suriah dan Irak melainkan sampai Spanyol 

(Andalusia), Roma dan Afrika sedangkananggotanya sendiri lebih menyebutnya 

al Dawlah al Islamiyah atau Negara Islam(Islamic State). 

                                                            
14“U.N. must refer Syria war crimes to ICC: Amnesty International”, 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Mar-15/210150-un-must-refer-syria-war-
crimes-to-icc-amnesty-international.ashx#ixzz2ltn3hwpf, diakses 28 November 2013. 

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Mar-15/210150-un-must-refer-syria-war-crimes-to-icc-amnesty-international.ashx#ixzz2ltn3hwpf�
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Mar-15/210150-un-must-refer-syria-war-crimes-to-icc-amnesty-international.ashx#ixzz2ltn3hwpf�
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 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyajikan rumusan masalah 

berkaitan dengan latar belakang sebagai berikut : 

1. Bagaimana ICC dengan kewenangannya dalam menindak dan mengadili 

anggota dari kelompok bersenjata yang terbukti melakukan tindak pidana 

internasional? 

2. Apa hambatan-hambatan ICC untuk mengadili pelaku dari kelompok 

bersenjata yang terbukti melakukan tindak pidana internasional? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui bagaimana ICC menindak dan mengadili pelaku dari 

kelompok Bersenjata yang terbukti melakukan tindak pidana 

internasional? 

b. Mengetahui hambatan-hambatan dalam mengadili pelaku kejahatan 

Perang dari kelompok Bersenjata? 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan penelitian dalam 

 menambah ilmu hukum humaniter internasional. 
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b. Diharapkan bagi para akademisi, dapat menjadikan fenomena tersebut 

 sebagai bahan untuk melahirkan gagasan baru dalam memperkaya wacana 

 Hukum Humaniter internasional. 

c. Bagi Penulis sendiri untuk menambah pengetahuan di bidang hukum 

 Internasional dan hukum Humaniter tentang kewenangan ICC dalam 

 mengadili pelaku kejahatan Perang. 

 

D. Metode Penelitian 

  Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian tidak 

lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian. Penelitian mengenai 

“Kewenangan International Criminal Court Untuk Mengadili Anggota Dari 

Kelompok Bersenjata Dalam Perang Sipil  Di Suriah”menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Untuk memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, maka penulis melakukan metode-metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis yang mana penelitian yang dilakukan berdasarkan realita 

dan fakta-fakta aktual yang terjadi di Suriah selanjutnya dikaji dengan teori-

teori hukum dan peraturan-peraturan internasional yang diantaranya Statuta 

Roma, Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Protokol Tambahan I dan II. 

Alasan digunakan metode pendekatan ini adalah dimaksudkan bahwa 

penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada 

masyarakat. 
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Penggunaan metode tersebut mengingat bahwa permasalahan yang diteliti 

erat hubungannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam 

praktek yang dikembangkan dalam realita kehidupan masyarakat.15

2. Metode Pengumpulan data 

 

 

Dalam mengumpulkan data, penulis dalam peneltiannya memakai data 

primer, sekunder dan tersier untuk teknik pengumpulan data. Data primer, 

sekunder dan tersier adalah data yang mencakup dokumen-dokumen  resmi, 

peraturan, konvensi, statuta, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan, dan sebagainya.16

a. Bahan hukum primer, terdiri dari Statuta Roma 1998, peraturan 

perundang-undangan berupa KUHP, yurisprudensi, dan konvensi 

Jenewa 1949 Protokol I dan II yang isinya memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat. 

 

Bahan hukum yang diperlukan mencakup tiga hal, yakni: 

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil 

karya kalangan hukum dan artikel yang memberikan penjelasan-

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Karya tersebut diantara 

lain “Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional” karya 

Arie Siswanto, “Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional Dan 

Hukum Nasional” karya Yustina Trihoni Nalesti Dewi dan 

“Pengantar Hukum Humaniter” karya Arlina Permanasari dkk. 

                                                            
15Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006, hal.7. 
16 Ibid., hal. 12. 
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c. Bahan hukum tersier, terdiri dari ensiklopedia umumyang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder.17

 

 

3. Metode Analisis data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah yaitu pendekatan 

kualitatif, alasan digunakannya pendekatan kualitatif adalah untuk 

mencapai tujuan dalam memahami fenomena sosial melalui gambaran 

holistik dan memmperbanyak pemahaman mendalam dengan maksud 

mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan 

memperhitungkan konteks yang relevan. Pendekatan kualitatif 

mendalaminya secara  historikal, etnografis, dan studi kasus. Pendekatan 

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan sasaran peneltian yang 

bersangkutan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti 

dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.18

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

 Bila pokok permasalahan telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya  

adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi yang tegas terhadap  pokok 

permasalahan itu. Bagi penulis sendiri penegasan batasan ini akan  menjadi 

                                                            
17 Ibid., hal. 52. 
18 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2005, Hal.67 
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pedoman kerja. Penegasan ini berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya 

kericuhan penelitian dan kekaburan wilayah persoalan. Untuk itu data skripsi ini 

dibatasi sampai hanya ruang lingkup konflik di Suriah sejak pada tahun  2011 

sampai tahun 2014 ditambah sedikit mengulas mengenai konflik antara 

pemerintah Irak dengan IS dan alasan hanya diulas pada kelompok Jabhat al-

Nusra dan IS karena kedua Belligerent tersebut banyak diungkap di media untuk 

mudah dijadikan referensi dan untuk melatarbelakangi ataupun memperjelas 

bahasan tidak menutup kemungkinan  penulis menambah bahan-bahan dari 

sebelum dan sesudah periode tersebut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

  Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-

masing bab akan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:  

 Bab I Merupakan bab yang berisikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, metode analisis data, ruang 

lingkup penilitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Kajian teori tentang ICC beserta sejarah dan tujuan dalam 

kewenangannya mengadili subyek hukum internasional 

yang melakukan tindak pidana internasional. 

Bab III  Menjelaskan mengenai sejarah Suriah dan latar belakang 

konflik di Suriah sekaligus menguraikan Jabhat al-Nusra 

dan ISserta individu yang terlibat, ditambah penjelasan 
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mengenai konflik dan tindak pidana internasional dalam 

konflik Suriah. 

Bab IV Dalam bab ini membahas Hubungan antara kewenangan 

ICC dalam Konflik Suriah dan dasar hukum mengadili 

kelompok atau individu yang melakukan pelanggaran 

pidana internasional juga menjelaskan hasil penelitian 

mengenai analisis kewenangan ICC dibalik konflik Suriah 

dikaitkan dengan teori-teori Hukum Humaniter 

internasional. 

Bab V   Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan. 
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