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BAB IV 

KEWENANGAN ICC (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) 
DALAM MENGADILI KELOMPOK BERSENJATA DALAM 

PERANG SIPIL DISURIAH 
 

A. Kewenangan ICC (International Criminal Court) Dalam Menindak Dan 

Mengadili Anggota Dari Kelompok Bersenjata Yang TerbuktiMelakukan 

Tindak Pidana Internasional 

Pada tahun 2004 ditayangkan dalam Youtube berupa tindakan brutal yang 

dilakukan sekelompok milisi atau bagi Amerika Serikat  dan pemerintahan baru di 

Irak yang  menyebutnya teroris melakukan eksekusi terhadap warga asing asal 

Amerika yaitu Nick Berg, Eugene Armstrong dan Jack Hensley, eksekusi 

dilakukan oleh Abu Musa al-Zarqawi yang pada saat memimpin kelompok 

bersenjata Jama’at al Tawhid wal Jihad atau disingkat JTJ.112

                                                            
112 Aaron Y Zelin, The War Between ISIS and Al-Qaeda Supermacy of The Global Jihadist 
Movement, Research Notes, The Washington Institute For Near East Policy, Juni 2014,  Number 
20, hal. 1. 

 Tindakan brutal ini 

terus diwariskan ke kelompok baru penerus JTJ yaitu AQI atau Al-Qaeda in Iraq, 

kelompok ini berdiri setelah al-Zarqawi bersumpah loyal terhadap Osama bin 

Laden, pemimpin tertinggi Al-Qaeda. Pada tanggal 12 Oktober 2006 AQI 

bergabung dengan kelompok perlawanan kecil di Irak dan membentuk 

Mujahideen Shura Council, berupa gabungan kelompok Jihad yang bertujuan 

melawan pemerintah Irak yang dikuasai kaum Syiah. Setelah kematian al-

Zarqawi, Mujahiden Shura Council dipimpin Abu Abdullah al-Rashid al-

Baghdadi yang menyatakan diri sebagai emir (pemimpin khalifah) bersama Abu 
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Ayyub al-Masri membentuk Islamic State in Iraq (ISI).113  Al-Baghdadi and al-

Masri tewas pada operasi militer yang dilakukan pasukan Amerika Serikat dan 

pemerintahan Irak pada bulan April 2010, dan pewaris organisasinya beserta 

tradisi kebrutalanya diwariskan pada Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin dan emir 

IS/ISIL/ISIS(Islamic State/of Iraq and Levant/Sham/Syra) atau di Indonesia 

populer dengan nama ISIS (Islamic State of Iraq and Syria/Sham).114

 Pada tahun 2007 Zarqawi juga membuat jaringannya di Suriah dan saat itu 

pula pemerintah Suriah mengadakan pembersihan terhadap jaringan Zarqawi, 

hasilnya  pemimpin jaringna Zarqawi yaitu Sheikh Abu al-Qaqaa terbunuh, 

jaringan Zarqawi membalas dengan membebaskan tahanan teroris yang 

diantaranya Abu Mohammad al- Julani yang kelak memimpin Jabhat al-Nusra.

 

115

                                                            
113Ibid. 
114Ibid. 
115Quilliam, “Jabhat al-Nusra Jabhat al-Nusra li-ahl al-Sham min Mujahedi al-Sham fi Sahat al-
Jihad”, Op.cit., Tanpa halaman. 

 

Kontan kedua kelompok ini menerapkan tradisi kebrutalan yang dianut Zarqawi 

terhadap musuhnya, lebih lagi IS (Islamic State) dan Jabhat al-Nusra terlibat 

langsung dalam perang Suriah dan meneror pasukan dan masyarakat sipil. 

Peristiwa berupa eksekusi terhadap pasukan pemerintah, pemberontak FSA yang 

menyerah dan  pembunuhan terhadap masyarakat sipil golongan tertentu yang 

sudah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan bentuk pelanggaran hukum 

humaniter internasional, maka dari itu perlu ada tindakan dari dunia internasional 

untuk menghentikan aksi biadab yang dilakukan IS dan Nusra. Salah satu lembaga 

peradilan internasional dibidang pidana internasional yaitu ICC atau International 

Criminal Court yang tugasnya untuk mengadili subyek-subyek hukum humaniter 
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internasional yang melakukan kejahatan pidana luar biasa. Mengadili pelaku 

kejahatan pidana internasional memang kewenangan ICC namun itu bukan berarti 

ICC bebas menangkap dan mengadili pelaku kejahatan pidana internasional. ICC 

haruslah memiliki alasan hukum dan syarat-syarat yang terdapat pada subyek 

hukum humaniter untuk dapat diadili. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ICC 

untuk dapat mengadili subyek hukum humaniter internasional berupa yuridiksi-

yuridiksi yang dimiliki ICC. Yuridiksi itu amatlah penting bagi ICC karena 

yuridiksi itu merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, yang 

memberi kekuasaan pada pengadilan dalam hal ini adalah ICC untuk memeriksa 

kasus, menerapkan hukum, dan mengambil keputusan. 

1. Mekanisme Penyelesaian suatu kasus kejahatan luar biasa 

olehInternational Criminal Court(ICC) 

  ICC didirikan  sebagai pelengkap dari pengadilan domestik. ICC 

 dapat  menjalankan perannya jika pengadilan negara yang bersangkutan 

 tidak  mampu (unable) dan atautidak mau (unwilling) melakukan proses 

 penyidikan dan penuntutan terhadap mereka yang bertanggungjawab 

 dalam suatu kejahatan internasional. Sama seperti yang terjadi di Suriah 

 dikarenakan pengadilan dalam negeri setempat tidak mampu (unable) 

 mengadakan pengadilan domestik mereka karena kondisi di Suriah yang 

 masih keadaan perang. Alasan inilah yang menjadi dasar ICC untuk ikut 

 serta dalam menangani kasus yang terjadi di Suriah. 

  . 
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  ICC tidak dapat menangani suatu kasus jika kasus tersebut tengah 

diperiksa dan pelakunya telah diadili oleh negara yang memiliki yuridiksi 

tersebu.Tidak ada hambatan jika negara peserta atau negara peratifikasi 

Statuta Roma 1998 tunduk dan menyerahkan para pelaku kejahatan luar 

biasa seperti yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Jika di antara negara 

peserta tersebut ada yang melanggar aturan yang tertuang dalam Statuta 

Roma 1998 maka negara tersebut melanggar hukum internasional dan 

dapat dikenai sanksi dan tekanan internasional. ICC dalam memulai 

penyidikan atau proses hukum yang ada terhadap suatu kasus yang terjadi 

di negara peserta atau bukan perlu kewenangan untuk dapat terlibat dalam 

proses hukum tersebut. Kewenangan ICC tersebut tergantung terhadap 

pemenuhan yuridiksi ratione materiae, rationae loci (teritorial), temporis 

dan ratione personae, jika  salah satu yuridiksi tidak terpenuhi misalnya 

yang tidak terlalu berpengaruh adalah yuridiksi teritorial maka proses 

hukum ICC terhadap suatu kasus tetap berjalan asalkan pertama adanya 

penerimaan negara bukan peserta terhadap yuridiksi ICC di wilayahnya. 

Kedua, resolusi yang dikeluarkan DK PBB dapat menjadi pijakan bagi 

ICC untuk memproses hukum suatu kasus kejahatan luar biasa. Ketiga, 

Penuntut umum dapat mengajukan hak proprio motudengan 

syaratPenuntut meminta kepada komite pra-peradilan sebuah permintaan 

kewenangan untuk melakukan penyidikan, ditambah dengan materi-materi 

berupa bukti-bukti kejahatan perang, kejahatan atas kemanuisaan dan 

genosida. 
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  Manakala syarat-syarat telah memenuhi untuk memuluskan 

kewenangan atau yuridiksi ICC untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatn 

luar biasa maka selanjutnya adalah menerbitankan surat penangkapan atau 

surat panggilan terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan luar 

biasa. ICC juga melakukan upaya penangkapan, pencekalan terhadap 

tersangka yang diduga melakukan kejahatan luar biasa. Jika seorang 

tersangka tertangkap di negara peserta maka perlu dilakukan ekstradisi 

pelaku tersebut ke markas ICC yang berada di Den Haag di Belanda. Jika 

seorang tersangka tertangkap di negara bukan peserta maka perlu adanya 

kerjasama atau kesadaran dari negara bukan peserta untuk melakukan 

ekstradisi pelaku tersebut ke markas ICC yang berada di Den Haag di 

Belanda. Sesampainya tersangka tersebut ditangkap dan dibawa pada ICC 

maka didahului dengan acara pemeriksaan pendahuluan lalu kemudian 

masuk dalam penuntutan hingga putusan dan sanksi. 

2. Penerapan Yuridiksi Teritorial (Ratione Loci) oleh International 

Criminal Court dalam wilayah hukum Suriah 

 Salah satunya Subyek hukum berupa individu atau person tersebut 

pastinya memiliki kewarganegaraan. Terjadi masalah manakala ICC akan 

menindak suatu individu yang terlibat suatu kejahatan luar biasa disuatu 

tempat karena ICC harus berhadapan dengan yuridiksi negara (yuridiksi 

teritorial) dimana pelaku tersebut tinggal, maka dalam pelaksanaannya 

ICC membuat perjanjian dengan negara tersebut agar negara tersebut 

berkenan untuk menyerahkan atau mengekstradisi pelaku kejahatan 
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internasional tersebut kepada ICC. Dalam pasal 12 Statuta Roma di 

jelaskan :116

1. A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the 
jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in 
article 5.  

 

2. In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise 
its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to 
this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in 
accordance with paragraph 3:  
(a) The State on the territory of which the conduct in question 

occurred or, if the crime was committed on board a vessel or 
aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft;  

(b) The State of which the person accused of the crime is a national. 
3. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is 

required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged 
with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court 
with respect to the crime in question. The accepting State shall 
cooperate with the Court without any delay or exception in 
accordance with Part 9. 

 
  Pada ayat 1 dijelaskan bahwa ICC memiliki yuridiksi terhadap 

negara anggota atau peserta manakala diwilayah negara peserta terjadi 

pelanggaran tindak pidana internasional (locus delicti) dan kewenangan 

ICC terhadap negara peserta diperkuat pada pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 

1998 yang berbunyi “the Court may exercise its jurisdiction if one or more 

of the following States are Parties to this Statute or have accepted the 

jurisdiction of the Court,”117 yang mana kesimpulannya adalah negara 

peserta dan negara bukan peserta118

                                                            
116“Rome Statute of the International Criminal Court”, 

 adalah negara yang mau menerima 

http://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, 
Op.cit.,hal. 12. 
117Ibid. 
118 Negara bukan peserta (anggota) ICC berhak menjadi Peserta dari Statuta ini disyaratkan dalam 
ayat  2, dengan deklarasi menundukkan diri sama dengan pendaftar, menerima keberlakukan 
dari yurisdiksi Mahkamah berkenaan  
dengan tindak pidana tersebut. Negara yang menerima harus bekerja sama dengan Mahkamah 
tanpa ada penundaan atau pengecualian seperti bunyi pada pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998, 
“If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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yuridiksi ICC, dan ICC berhak melalukan penyidikan atau investigasi. 

Selain dari pada pasal 12 Statuta Roma, Statuta Roma juga mengatur agar 

ICC dapat menjalankan fungsinya dan kewenangannya diwilayah negara 

bukan peserta selama dibuat persetujuan dan perjanjian khusus sepeti yang 

tertera pada pasal 4 ayat (2) yang bunyinya “The Court may exercise its 

functions and powers, as provided in this Statute, on the territory of any 

State Party and, by special agreement, on the territory of any other 

State.”119

  Jika suatu negara peserta maupun bukan peserta menerima 

yuridiksi ICC di wilayahnya maka ICC juga sebagai pelengkap pengadilan 

nasional suatu negara jika negara tersebut sudah mampu dan mempunyai 

kewajiban berdasar hukum internasional untuk mengadili indivu atau 

person yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi. 

Seandainya negara tersebut tidak mampu (unable) untuk mengadili atau 

mengekstradisi pelakunya dan hanya menjalankan rekayasa pengadilan 

untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan lagi 

tidak menjalankan pengadilan secara independen dan imparsial (tidak 

memihak) maka ICC dapat mengadili pelaku tersebut.

 

120

  Penyidikan adalah langkah awal dalam proses menuju peradilan, 

penyidikan dapat dilakukan oleh DK (Dewan Keamanan) PBB lewat 

 

                                                                                                                                                                   
that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the 
Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court 
without any delay or exception in accordance with Part 9”. 
119“Rome Statute of the International Criminal Court”, http://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, 
Op.cit., hal. 2. 
120Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Op.cit., hal. 159. 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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resolusinya, atau lewat Penuntut umum ICC lewat kapasitasnya untuk 

melakukan sebuah penyelidikan atas mosinya sendiri (proprio motu) dan 

dari negara pihak peserta seperti yang diatur dalam pasal 13 Statuta Roma 

1998. Pengajuan penyidikan kasus kejahatan perang, genosida dan 

kejahatan atas kemanusiaan yang terjadi Suriah yang dilakukan oleh IS 

dan Nusra tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Suriah, karena Suriah 

sendiri bukan negara peratifikasi Statuta Roma 1998 hanya saja semua itu 

belum terlambat bilamana pemerintah Suriah menerima pemberlakukan 

dari yuridiksi ICC berkenaan dengan tindak pidana tersebut. Pemerintah 

Suriah juga harus bekerja sama dengan ICC tanpa ada penundaan atau 

pengecualian sesuai yang diamanatkan pada pasal 4 dan 12 ayat (3) Statuta 

Roma 1998. Penerimaan yuridiksi ICC oleh pemerintah Suriah juga dirasa 

sangat mustahil, bisa dibilang senjata makan tuan dikarenakan pemerintah 

Suriah sendiri melakukan kejahatan perang seperti yang diberitakan media 

yaitu membom pemukiman penduduk sipil dengan bom barrel, oleh karena 

itu pengajuan penyidikan oleh Suriah mungkin tidak dapat dilakukan, dan 

yang hanya dapat melakukannya adalah perwakilan negara peserta Statuta 

Roma 1998 yang lain. Negara peserta dapat mengajukan Penuntut umum 

dari ICC untuk melakukan penyidikan diwilayah dimana tempat terjadinya 

tindak pidana dalam yuridiksi ICC, aturan ini diperkuat dalam pasal 14 

ayat (1) yang berbunyi demikian: 121

                                                            
121“Rome Statute of the International Criminal Court”, 

 

http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-
0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, Op.cit., hal. 11. 

http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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  A State Party may refer to the Prosecutor a situation in   
 which one or more crimes within the jurisdiction of the   
 Court appear to have been committed requesting the  
 Prosecutor to investigate the situation for the purpose of   
 determining whether one or more specific persons should   
 be charged with the commission of such crimes. 

   
  Selain negara peserta Statuta Roma terdapat Dewan Keamanan 

PBB dan Penuntut umum yang dapat mengajukan pengaduan untuk 

melakukan penyidikan. Pengajuan penyidikan yang dilakukan DK harus 

melewati tahap-tahap yang politis dikarenakan diantara anggota tetap DK 

PBB terdapat negara yang tidak meratifikasi bahkan menolak keberadaan 

Statuta Roma 1998 diantaranya Amerika Serikat, Rusia dan China belum 

lagi ditambah anggota tidak tetap DK yang pro dan kontra. Menarik untuk 

diperhatikan bahwa Dewan Keamanan juga mempunyai wewenang untuk 

menunda penyelidikan atau penuntutan sampai selama dua belas bulan dan 

dapat diperbaharui kembali, seperti yang tercantum dalam pasal 16 Statuta 

Roma, “No investigation or prosecution may be commenced or proceeded 

with under this Statute for a period of 12 months after the Security 

Council.” Penyidikan yang dilakukan (Jaksa) Penuntut umum memiliki 

sebuah mosinya sendiri untuk memulai penyelidikan atau disebut proprio 

motu aturan tersebut berlaku di Stauta Roma pasal 14 ayat (1) yang 

bunyinya “The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the 

basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court,” 

Statuta Roma 1998 juga mengatur dalam membatasi hak proprio motu 

Penuntut sebelum seorang Penuntut meminta kepada komite pra-peradilan 

sebuah permintaan kewenangan untuk melakukan penyidikan, bersamaan 
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dengan materi-materi pendukung lainnya yang terkumpul, seperti yang 

tercantum dalam pasal 15 ayat (3) Statuta Roma 1998  yaitu “If the 

Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an 

investigation, he or she shall submit to the Pre-Trial Chamber a request 

for authorization of an investigation, together with any supporting 

material collected.”122

  Kembali mengenai masalah yuridiksi teritorial berkaitan dengan 

perang sipil Suriah dimana kejahatan luar biasa dilakukan oleh anggota 

dari milisi IS dan Jabhat al-Nusra dengan memakan korban  dari 

masyarakat sipil dan militer Suriah. Dijelaskan sekali lagi bahwa 

pemerintah Suriah jelas tidak dapat melakukan pengajuan bukti-bukti 

kejahatan luar biasa yang dilakukan IS dan Nusra kepada Penuntut ICC 

karena Suriah sendiri bukanlah negara peserta peratifikasi Statuta Roma 

1998 asalkan Suriah menerima pemberlakuan yuridiksi ICC di 

wilayahnya. Selain itu, penyidikan lewat jalan resolusi lewat negara-

negara Dewan Keamanan dirasa lebih efektif contohnya saja seperti 

penyidikan terhadap pemimpin Sudan Omar al-Bashir lewat resolusi 1593 

yang dikeluarkan oleh DK, tetapi keluarnya resolusi ini tergantung 

kesepakatan masing-masing negara DK.

 

123

                                                            
122Ibid., hal. 12. 
123 Regi Ade Pratama Dwi Putra, “UPAYA ICC MENGADILI AL BASHIR (PRESIDEN SUDAN) :  
Investigasi, Pra Peradilan, serta Menggunakan Kerjasama Dengan Negara Anggota”Tanpa tahun 
dan perguruan tinggi, hal. 1 

 Cara lain yang dapat 

dimulainya penyidikan bukan berasal dari insiatif negara dimana 

terjadinya genosida, kejahatan perang dan kemanusiaan tetapi inisiatif 
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tersebut berasal dari (Jaksa) Penuntut umum, seperti yang sudah 

diterangkan diatas Penuntut umum memiliki mosinya sendiri (proprio 

motu) untuk memulai penyelidikan atas kasus yang terjadi di Suriah 

dengan syarat meminta kepada komite pra-peradilan sebuah permintaan 

kewenangan untuk melakukan penyidikan, bersamaan dengan materi-

materi pendukung lainnya yang terkumpul. 

  Apa yang dapat dilakukan ICC jika penerimaan yuridiksi ICC 

terhadap negara seperti Suriah menolak pemberlakuan yuridiksi ICC 

terhadap wilayahnya dimana terjadinya tindak kejahatan luar biasa. 

Menjawab pertanyaan diatas ICC tetap bersikukuh berdasarkan maklumat 

dalam pembukaan Statuta Roma 1998 yang menyatakan :124

  Tulisan diatas menegaskan bahwa ICC sebagai lembaga peradilan 

internasional akan menindak lanjuti kejahatan yang paling serius dalam 

tingkat internasional yang berdampak luas oleh karena itu dijamin dengan 

pengambilan tindakan hukum di tingkat nasional, melalui kerjasama 

internasional. Dikuatkan dengan  pasal 4 ayat (2) Statuta Roma 1998 yang 

menyatakan ICC diberi keleluasaan sebagai lembaga peradilan 

internasional dan sebagaimana seperti organisasi internasional lainnya 

untuk dapat melakukan perjanjian dalam rangka memberlakukan 

 

 Affirming that the most serious crimes of concern to the international 
community as a whole must not go unpunished and that their effective 
prosecution must be ensured by taking measures at the national level and 
by enhancing international cooperation. 

  

                                                            
124“Rome Statute of the International Criminal Court”, 
http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-
0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, Op.cit., hal. 1. 

http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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yuridiksinya terhadap suatu negara (non anggota). Ditambah lagi dalam 

pasal 5 ayat (2) Statuta Roma 1998 yang berbunyi demikian:125

  Aturan yang sama dalam Statuta Roma 1998 mengenai kejahatan 

perang yang mendukung yuridiksi ICC berbunyi sebagai berikut “The 

Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when 

committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale 

commission of such crimes.”

 

 The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a 
provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining 
the crime and setting out the conditions under which the Court shall 
exercise jurisdiction  with respect to this crime. Such a provision shall 
be consistentwith the relevant provisions of the Charter of the United 
Nations. 

  

126Selain pada itu terdapat prinsip yang dianut 

ICC yaitu prinsip Complementarity, prinsip Complementarity menjelaskan 

ICC tidak memiliki kewenangannya terhadap suatu negara jika negara 

tesebut sudah mampu melakukan pengadilan atas pelaku-pelaku kejahatan 

pidana internasional.127

                                                            
125Ibid., hal. 3. 
126Ibid., hal. 5-10. 
127Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Op.cit., hal. 159. 

 ICC akan bertindak dan memberlakukan 

yuridiksinya jika pengadilan nasional pada negera tersebut tidak mampu 

dan tidak mau mengambil tindakan karena alasan politis, terjadinya perang 

sehingga pelaksanaan pengadilan tidak dimungkinkan. Berdasarkan 

keterangan diatas ICC dapat memberlakukan yuridiksinya atas negara-

negara peserta dan non peserta dimana terjadinya tindak kejahatan 

internasional yang dikategorikan luar biasa seperti kejahatan perang, 

kejahatan atas kemanusiaan dan genosida. Negara tidak bisa menolak 
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pemberlakuan yuridiksi atas wilayahnya dimana terjadi kasus kejahatan 

luar biasa sekalipun negara tersebut bukan negara peserta. Klausula Si 

Omnes128yang menyatakan tidak berlakunya Statuta Roma 1998 bagi 

negara bukan peratifikasi tidak bisa tercapai, karena demi pencapaian 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ICC lewat DK, Penuntut Umum dan 

negara peserta bahkan partisipasi organisasi non pemerintah berdasarkan 

laporan terjadinya tindak kejahatan luar biasa yang dapat menggangu 

perdamaian dunia dapat ditindak lanjuti kasus tersebut ke ranah pengadilan 

internasional kecuali seperti yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1) :129

(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has 
jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely 
to carry out the investigation or prosecution;  

 

 Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court 
 shall determine that a case is inadmissible where:  

(b)  The case has been investigated by a State which has jurisdiction 
over it and the State has decided not to prosecute the person 
concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or 
inability of the State genuinely to prosecute;  

(c) The person concerned has already been tried for conduct which is 
the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted 
under article 20, paragraph 3;  

(d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the 
Court. 

 

 

 

                                                            
128Klausa Si Omnes : Bahwa Konvensi hanya berlaku apabila kedua pihak yang bertikai adalah 
pihak dalam konvensi, apabila salah satu pihak bukan peserta konvensi, maka konvensi tidak 
berlaku (konvensi Den Haag 1899 dan 1907) 
129“Rome Statute of the International Criminal Court”, 
http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-
0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, Op.Cit., hal. 12-13. 

http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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3. Pemberlakuan Yuridiksi Temporal (Ratione Temporis) dikaitkan 

dengan terjadinya genosida, kejahatan perang dan kemanusiaan 

dalam perang sipil di Suriah 

  Perang sipil yang terjadi di Suriah dimulai pada tanggal 15 Maret 

2011 dan masih berlangsung sampai sekarang, perang yang dimulai pada 

tahun 2011 ini sudah berlangsung selama 4 tahun, korban terus berjatuhan 

tidak hanya warga sipil melainkan pasukan reguler dan milisi pemerintah, 

milisi FSA (Free Syrian Army) bahkan milisi Nusra dan ISsendiri yang 

menyerah hors de combat menemui ajal. Eksekusi terhadap tawanan 

adalah bentuk pelanggaran Statuta Roma 1998 yang aturannya merujuk 

pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, berdasarkan pasal 8 Stauta Roma 

1998 ayat yang kedua. Eksekusi yang dilakakuan IS dan Jabhat al -Nusra 

terhadap lawannya dilakukan selama perang sipil yang terjadi di Suriah, 

lebih-lebih IS melakukan eksekusi atau lebih tepatnya pembantaian 

terhadap warga sipil yang dituduh berbagai macam alasan, banyak media 

cetak maupun media elektronik khususnya internet dengan situs Youtube, 

Live Leak menampilkan video sangat sadis eksekusi terhadap warga sipil 

maupun aparat yang sudah menyerah, video biasanya diunggah tidak lama 

setelah kejadian itu terjadi. Ini bisa menjadi bukti dan laporan bagi 

dimulainya penyidikan oleh ICC tetapi mengacu pada waktu kejadiannya, 

ICC hanya dapat melakukan tindakan hukum suatu perbuatan pelanggaran 

pidana internasional yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 

1998 ini, dan jika kejadian itu terjadi  pada waktu sebelum dibuatnya 

Statuta Roma 1998 maka berdasarkan asas “nullum delictum nulla poena 
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sine praevia lege poenali” ICC tidak dapat melakukan tindakan hukum 

bagi pelaku kejahatan luar biasa yang menjadi tanggungannya. Pada 

dasarnya ICC lewat Statuta Roma berlaku pada tanggal atau setelah 1 Juli 

2002, suatu negara peserta dalam Statuta Roma dapat dikenai yuridiksi 

oleh mahkamah internasional berkenaan dengan suatu kejahatan 

internasional yang terjadi didalam negara tersebut, berbeda bagi negara 

bukan peserta Statuta Roma 1998, sama halnya pemberlakuan yuridiksi 

teritorial, negara bukan peserta harus tunduk, mendaftar dan 

mendeklarasikan untuk menerima pemberlakuan yuridiksi dari ICC atau 

mahkamah internasional. Pasal 22, 23 dan 24 Stauta Roma juga 

melengkapi asas legalitas:130

1. A person shall not be criminally responsible under this Statute unless 
the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime 
within the jurisdiction of the Court.  

 

 Article 22 
 Nullum crimen sine lege 

2. The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be 
extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be 
interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or 
convicted.  

3. This article shall not affect the characterization of any conduct as 
criminal under international law independently of this Statute. 
 
 

 Article 23 
 Nulla poena sine lege 
 
 A person convicted by the Court may be punished only in accordance 

with this Statute. 
 
 Article 24 
 Non-retroactivity ratione personae 

1. No person shall be criminally responsible under this Statute for 
conduct prior to the entry into force of the Statute.  

                                                            
130Ibid., hal. 17. 
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2. In the event of a change in the law applicable to a given case prior to 
a final judgement, the law more favourable to the person being 
investigated, prosecuted or convicted shall apply. 

   

  Berdasarkan pasal-pasal diatas kembali dijelaskan bahwa mengenai 

pengertian Nullum crimen sine lege adalah seseorang tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban kecuali jika tindakan tersebut dilakukan pada waktu 

setelah dibuatnya peraturan (Statuta Roma 1998) sedangkan pengertian 

mengenai Nulla poena sine lege adalah seorang yang telah didakwa oleh 

mahkamah hanya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Statuta ini. 

Pengertian non retroaktif atau berlaku surut sendiri adalah tidak ada 

seorangpun bisa bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Statuta ini 

untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta ini dan pada ayatnya 

yang kedua menjelaskan demikian pada saat terjadinya perubahan pada 

undang-undang maka yang berlaku dan diambil adalah hukum yang lebih 

menguntungkan. 

  Berkaitandengan pelanggaran pidana internasional seperti 

kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang 

terjadi di Suriah, kasus-kasus pembantaian, pembunuhan serta 

penganiayaan yang dilakukan IS dan Nusra terjadi pada waktu perang sipil 

Suriah yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2011, ambil contoh kasus, 

pada Desember 2013 di kota Adraa, eksekutor dari milisi bersenjata Jabhat 

al-Nusra membantai sekitar 80 warga sipil, kebanyakan warga sipil yang 

tewas dari penganut Syiah dan Alawit dan pada tanggal 3 Janurai 2014 

milisi IS dan didukung milisi garis keras lainnya menyerbu check point 
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Hajez al Tanahej dan menangkap 9 pasukan Suriah dan memenggalnya 

kejadian terjadi di bagian timur provinsi Hama, salah satu contoh terakhir 

diantara banyak contoh kasus yang terjadi ketika penyelidik hak asasi PBB 

memiliki informasi yang menunjukkan bahwa kelompok pemberontak di 

Suriah melakukan eksekusi massal, kelompok yang dimaksud adalah 

kelompok IS yang melakukan eksekusi massal. Dalam laporannya, tim 

PBB menggambarkan milisi IS menduduki rumah sakit anak-anak di 

Aleppo dan menggunakannya untuk menahan orang kemudian sejumlah di 

antaranya dibawa keluar dan dibunuh di tempat yang digambarkan para 

saksi mata sebagai ladang eksekusi.131

  Kejadian diatas masuk dalam ranah yuridiksi temporis ICC 

sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998, karena kejahatan luar biasa 

tersebut dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 

Juli 2002. Masalahnya aturan diatas hanya berlaku bagi negara-negara 

yang dari awal sudah mendukung dan meratifikasi Statuta Roma 1998, 

semua ini kembali mengacu kepada negara dimana wilayahnya terjadi 

kejahatan internasional seperti yang disebut pada pasal 5 Statuta Roma 

1998, Suriah sebagai negara bukan peserta Statuta Roma 1998 berdasarkan 

aturan yang termuat dalam pasal 11 ayat (2) Statuta Roma dan pasal 12 

ayat (3) harus mendeklarasikan diri dan mendaftar untur menerima 

pemberlakukan dari yurisdiksi ICC atau mahkamah berkenaan dengan 

tindak pidana internasional tersebut. 

 

                                                            
131Kompas Internasional, “PBB : Pemverontak Suriah Lakukan Eksekusi Massal”, 
http://internasional.kompas.com/read/2014/03/18/1917440/PBB.Pemberontak.Suriah.Lakukan.
Eksekusi.Massal, diakses pada tanggal 18 Maret 2014. 

http://internasional.kompas.com/read/2014/03/18/1917440/PBB.Pemberontak.Suriah.Lakukan.Eksekusi.Massal�
http://internasional.kompas.com/read/2014/03/18/1917440/PBB.Pemberontak.Suriah.Lakukan.Eksekusi.Massal�
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4. Yuridiksi RationePersonae terhadap individu dari kelompok 

bersenjata yang melakukan Kejahaatan Luar Biasa (Extraordinary 

Crime) 

Kembali mengulas balik tentang Nuremberg Trial dimana 

Reichmarschal132 Hermann Wilhelm Goering merasa percaya diri bahwa 

dirinya memiliki imunitas atas dakwaan-dakwaan pidana, karena 

dianggapnya dirinya tidak bersalah atas tuduhan kejahatan perang, 

menurutnya yang bersalah adalah negaranya (Jerman), akan tetapi putusan 

pengadilan mahkamah militer internasional berkata lain ia divonis 

hukuman mati. Nurember Trial menolak imunitas yang dilakukan oleh 

Herman Goering karena Nuremberg Trial beralasan:133

Nuremberg Trial membuat temuan-temuan baru menyangkut 

pengadilan internasional dimasa depan termasuk ICC, ada beberapa 

prinsip yang dibuat Nuremberg Trial yang dianut oleh ICC dalam 

mengadili subyek hukum internasional, diantaranya adalah :

 

Individuals have international duties which transcend the national 
bligations of obedience imposed by the individual State (to which they 
owe alliegance). He who violates the laws of war cannot obtain immunity 
while acting in pursuance of authority of State if the State in authoring 
action moves outside its competence under international law. 
 

134

a. That the initiation and waging of aggresive war is a crime as is a 
conspiracy to wage aggresive war. 

 

b. That the violation of the laws and customs of war is a crime. 
c. The inhumane acts upon civilians in executions of, o in connection 

with aggresive war constitutes a crime. 

                                                            
132 Pangkat militer Angkatan Bersenjata (Wehrmacht) Jerman paling tertinggi setara Panglima 
semasa rezim Adolf Hitler. 
133 William R Slomanson, Fundamental Perspective on International Law, St. Paul, MN, West 
Publishing Co, 1995, hal. 162. 
134 Christopher L Blacksley, “Obstacles to the Creation of a War Crimes Tribunal”, dalam Charlotte 
Ku & Paul F. Diehl (eds), International Law, Classic and Contemporary Readings, Lynne Rienner 
Publisher, Boulder, Colorado, 1998, p. 285. 
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d. That individuals may be held liable for crimes commited by them s 
head of state. 

e. That individuals may be held liable for crimes commited by them 
pursuant to superior orders. 

f. The individuals charged with a crime under international law is 
entited to fair trial. 

 

Ketiga prinsip yang disebutkan terakhir dianggap sebagai 

perkembangan hukum pidana internasional, dan perkembangan tersebut 

adalah pertanggungjawaban individu (individual responsibility).135 

Kesimpulan diatas juga menyinggung tentang negara yang tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasioanl, kalau negara 

sekalipun dimintai pertanggung jawaban paling hanya membentuk 

hukuman yang melarang kejahatan perang dan mengekstadisi kepada 

mahkamah internasional.136 Seperti ICTY dan ICTR, dalam Statuta Roma 

1998, ICC hanya dapat menindak tegas dengan hukum terhadap individu-

individu, pasal 25 Statuta Roma 1998 mendeskripsikan bahwa “A person 

who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be 

individually responsible and liable for punishment in accordance with this 

Statute”, dengan demikian ICC hanya berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili orang (natural persons) dan tidak berwenang memeriksa dan 

mengadili (legal person) seperti negara, organisasi internasional.137

Sehubungan dengan pelaku-pelaku kejahatan perang, kejahatan 

terhadap kemanusiaan dan genosida dari kelompok IS dan Jabhat al-Nusra, 

apakah individu-individu dari mereka dapat dimintai pertanggungjawaban, 

 

                                                            
135 Arie Siswanto, Op.cit., hal. 4. 
136Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Op.cit., hal. 160. 
137 Arie Siswanto, Op.cit., hal. 43. 
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dan apakah mereka memenuhi syarat untuk dapat dikenai sanksi hukum 

humaniter, unuk menjabarkannya perlu diketahui dahulu bahwa person 

atau individu yang akan diadili haruslah dapat diseret ke mahkamah 

pidana internasional atau ICC dan dikenai sanksi sebagaimana yang diatur 

oleh Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Maka prinsip pembedaaan 

(Distinction Principle) yang membedakan mana civilian dan combatants 

sangatlah penting untuk mengetahui mereka yang turut serta dalam 

permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan 

mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak 

boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.138 Kelompok IS dan Jabhat 

al-Nusra perlu diteliti untuk mengetahui bahwa mereka termasuk 

combatants (belligerents) atau civilians, syarat-syarat apa saja yang dapat 

dipenuhi oleh IS dan Nusra untuk dianggap sebagai belligerent atau 

individunya sebagai kombatan, maka terdapat syarat-syarat sebagai 

belligerent:139

a. Memiliki sebuah organisasi “pemerintah” sendiri; 

 

b. Kekuatan militernya telah menduduki wilayah tertentu. 

c. Mempunyai kontrol efektif atas wilayah tersebut. 

d. Anggota militernya memiliki seragam dengan tanda-tanda 

khusus dengan peralaatan militer yang cukup. 

Sedangkan adapun syarat-syarat dapat dimasukannya seorang 

sebagai kombatan : 
                                                            
138 Haryomataram, Hukum Humaniter, Jakarta: Rajawali Press, 1984, hal. 63. 
139Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur dan, 
Nainggolan, Michael, Op.Cit., hal. 82. 
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a. Mereka memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas 

bawahannya; 

b. Mereka memiliki tanda-tanda tertentu yang dapat dikenali dari 

jarak jauh; 

c. Mereka membawa senjata secara terbuka; 

d. Mereka dalam beroperasi mematuhi hukum dan kebiasaan 

perang. 

 Berdasarkan syarat diatas kelompok bersenjata IS dan Jabhat al-

Nusra telah memenuhi syarat tersebut contohnya dalam pemberitaan 

media kedua kelompok tersebut selalu terbuka dalam membawa senjata 

dan kendaraan tempur untuk melawan pemerintah Suriah maupun lawan 

dari kelompok pemberontak lainnya. Dalam perang sipil di Suriah pastilah 

kedua kelompok ini memiliki tujuan yaitu menguasai sebuah wilayah dan 

menanamkan pengaruh serta ideologi Salafi dan Wahabinya,140

                                                            
140 Penjelasan singkat mengenai Salafi dan Wahabi, Salafi adalah pendahulu atau generasi awal 
Islam, atau Islam yang benar-benar murni, sedangkan Wahabi adalah gerakan dari Muhammad 
bin Abdul Wahhab untuk memurnikan Islam dari ketidakmurnian. 

 bahkan IS 

telah mendeklarasikan diri sebagai negara Islam (Islamic State) dengan 

beribukota Raqqa tetapi negara ini belum diakui dunia internasional. 

Disetiap pertempuran pastilah mereka dibawah perintah komandan untuk 

mengkordinasikan jalan dan target dalam memenangkan pertempuran, 

mungkin salah satu yang mencolok dari komandan tertinggi IS adalah Abu 

Omar al-Shishani yang merupakan warga asing yang berasal dari 
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Georgia,141 sedangkan dari pihak Nusra sendiri salah satu komandannya 

bernama Abdulrahman al-Salameh yang merupakan komandan Jabhat al-

Nursa di pertempuran Allepo.142

 

Sumber :  

BBC, News Middle East, “Syria: Mapping the conflict”, 

 Untuk wilayah yang dikuasainya, kedua 

kelompok tersebut saling berebut wilayah  dengan pemerintahan rezim 

ataupun FSA, dibawah ini beberapa gambar yang menerangkan 

keberadaan ISI dan Nusra serta wilayah yang dikuasainya. 

Gambar 2.1. 

Peta wilayah konflik di Suriah 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-2279839 

                                                            
141The Wall Street Journal, “Meet the Rebel Commander in Syria That Assad, Russia and the U.S. 
All Fear”, 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303309504579181962177007316, 
diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
142The Telegraph, “British convert to Islam vows to fight to the death on Syrian rebel front line”, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9481246/British-convert-to-
Islam-vows-to-fight-to-the-death-on-Syrian-rebel-front-line.html, diakses pada tanggal 20 
Agustus 2014. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-2279839�
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303309504579181962177007316�
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9481246/British-convert-to-Islam-vows-to-fight-to-the-death-on-Syrian-rebel-front-line.html�
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9481246/British-convert-to-Islam-vows-to-fight-to-the-death-on-Syrian-rebel-front-line.html�
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Gambar 2.2. 
Milisi Islamic State melakukan pawai di kota Raqqa, Suriah 

 

Gambar 2.3. 
Tank T-55 milik rezim pemerintah yang berhasil direbut IS 

 

Sumber :  

BBC, News Middle East. “Syria conflict: ISIS 'overruns' Raqqa military base”, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28481283 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28481283�
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Gambar 2.4. 
Milisi Jabhat al-Nusra berpose di pos pemeriksaan di kota Allepo 

 

Sumber : 

The Guardian, “Syria crisis: Saudi Arabia to spend millions to train new 

rebelforce”, http://www.theguardian.com/world/2013/nov/07/syria-

crisis-saudi-arabia-spend-millions-new-rebel-force 

Gambar 2.5. 

Pasukan Jabhat al-Nusra di Lebanon 

 

Sumber : http://www.lbcgroup.tv/news/140707/jabhat-al-nusra-in-lebanon-

claims-responsibility-f 

http://www.theguardian.com/world/2013/nov/07/syria-crisis-saudi-arabia-spend-millions-new-rebel-force�
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/07/syria-crisis-saudi-arabia-spend-millions-new-rebel-force�
http://www.lbcgroup.tv/news/140707/jabhat-al-nusra-in-lebanon-claims-responsibility-f�
http://www.lbcgroup.tv/news/140707/jabhat-al-nusra-in-lebanon-claims-responsibility-f�
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Gambar 2.6. 

Struktur organisasi IS 
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Sumber : 

TRAC Terrorist Research & Analysis Consortium, “Islamic State of Iraq and ash 

Sham / Islamic State (Islamic State of Iraq, ISIS or ISIL, IS)”. 

http://www.trackingterrorism.org/group/islamic-state-iraq-islamic-state-iraq-and-

sham-isis,  

Penjelasan diatas bisa menjadi bukti bahwa anggota-anggota dari 

Jabhat al-Nusra dn IS dapat dianggap sebagai combatants dan 

kelompoknya sudah dapat memenuhi kriteria sebagai belligerent, kalaupun 

mereka disebut sebagai teroris tidaklah juga tepat, karena tidak ada definisi 

dan kategori yang sah secara hukum mengenai teroris, sehingga mereka 

lebih dekat dikategorikan sebagai combatants. Amerika Serikat sendiri 

yang menolak tindak pidana terorisme sebagai yuridiskis ICC, akan tetapi 

fakta berkata lain dimana Nusra melakukan pembantaian terhadap warga 

http://www.trackingterrorism.org/group/islamic-state-iraq-islamic-state-iraq-and-sham-isis�
http://www.trackingterrorism.org/group/islamic-state-iraq-islamic-state-iraq-and-sham-isis�
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sipil Syiah dan Alawit juga membunuh pasukan pemerintah yang 

menyerah, terlebih IS melakukan hal yang sama lebih kejam. IS dan Nursa 

perlu dianggap sebagai combatant agar anggota dari mereka dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara individu (individual responsibility) agar 

mereka dapat dikenai sanksi berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merujuk 

dari aturan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Tindakan Nusra dan IS 

tidak bisa disamakan seperti bandit biasa yang melakukan kejahatan biasa, 

dengan jelas anggota-anggota dari Nusra dan IS melakukan tindak 

kejahatan berupa kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan 

genosida yang merupakan kejahatan luar biasa dalam perang sipil di 

Suriah. 

Seorang anggota yang terlibat dalam suatu tindakan berupa operasi 

dan target militer pastilah perintah dari  atasannya alias komandan. 

Seumpama seperti yang terjadi di Suriah adanya tindakan yang menjurus 

kepada pembantaian terhadap rakyat sipil dan tawanan perang , apakah 

tindakan tersebut kehendak dari anak buah atau atasan, maka hal ini perlu 

diperdalam. Dalam pasal 28 Statuta Roma 1998 menjelaskan:143

(a) A military commander or person effectively acting as a 
military commander shall be criminally responsible for crimes 
within the jurisdiction of the Court committed by forces under 
his or her effective command and control, or effective authority 

 

Article 28 
Responsibility of commanders and other superiors 
 
In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute 
for crimes within the jurisdiction of the Court:  

                                                            
143“Rome Statute of the International Criminal Court”, 
http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-
0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, Op.Cit., hal. 19. 

http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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and control as the case may be, as a result of his or her failure 
to exercise control properly over such forces, where: 
(i) That military commander or person either knew or, owing 

to the circumstances at the time, should have known that 
the forces were committing or about to commit such 
crimes; and 

(ii) That military commander or person failed to take all 
necessary and reasonable measures within his or her 
power to prevent or repress their commission or to submit 
the matter to the competent authorities for investigation 
and prosecution. 

(b) With respect to superior and subordinate relationships not 
described in paragraph (a), a superior shall be criminally 
responsible for crimes within the jurisdiction of the Court 
committed by subordinates under his or her effective authority 
and control, as a result of his or her failure to exercise control 
properly over such subordinates, where: 
(i) The superior either knew, or consciously disregarded 

information which clearly indicated, that the subordinates 
were committing or about to commit such crimes;  

(ii) The crimes concerned activities that were within the 
effective responsibility and control of the superior; and  

(iii) The superior failed to take all necessary and reasonable 
measures within his or her power to prevent or repress 
their commission or to submit the matter to the competent 
authorities for investigation and prosecution. 

 
Kesimpulan dalam pasal diatas menjelaskaan seorang komandan 

dapat dimintai pertanggung jawab jika dia dengan kewenangannya sebagai 

atasan tidak mampu sekalipun mengetahui bahkan membiarkan anak 

buahnya melakukan kejahatan yang diatur dalam Stauta Roma 1998. 

Komandan bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana internasional 

yang dilakukan anak buahnya tetapi juga tidak membebaskan bawahannya 

apapun pangkatnya lari dari tanggung jawab, karena sudah diatur dalam 

pasal 27 Statuta Roma 1998 yang isinya menyatakan statuta ini berlaku 

kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatannya, 

termasuk kepala pejabat negara sekalipun presidennya. 
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Yuridiksi Ratione Personae lebih mengikat manakala dari anggota-

anggota dari Jabhat al-Nusra dan IS terdapat warga atau sukarelawan dari 

negara-negara peserta yang ikut bergabung dengan kedua kelompok 

tersebut dan terbukti melakukan tindak kejahatan perang. Kasus 

pemenggalan wartawan asal Amerika Serikat James Foley oleh anggota IS 

yang diduga dari Inggris menjadi satu contoh, jika anggota IS asal Inggris 

tersebut ditangkap kemungkinan akan diadili oleh ICC atau pengadilan 

domestik di Inggris sendiri.144

5. Tindak Pidana dalam perang sipil Suriah yang masuk dalam 

yuridiksi Ratione Materiae 

 

 

Kejahatan-kejahatan yang dapat diproses oleh mahkamah 

internasional dalam hal ini ICC telah diatur dalam Stauta Roma 1998 pasal 

5 serta penjelasannya yang dimulai dari pasal 6 hingga pasal 8, ini adalah 

kejahatan yang menjadi wewenang ICC dan diatur dalam pasal 5 Stauta 

Roma 1998 adalah sebagai berikut :145

(a) The crime of genocide;  

 

Article 5 
Crimes within the jurisdiction of the Court 1. The jurisdiction of the 
Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the 
international community as a whole. The Court has jurisdiction in 
accordance with this Statute with respect to the following crimes:  

(b) Crimes against humanity;  
(c) War crimes;  
(d) The crime of aggression. 

 
                                                            
144 “Anggota ISIS Warga Inggris Penggal Jurnalis”, Tempo, 
http://www.tempo.co/read/news/2014/08/26/117602312/Anggota-ISIS-Warga-Inggris-Penggal-
Jurnalis-AS, diakses pada tanggal 18 Oktober 2014. 
145Ibid.,hal. 3. 

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/26/117602312/Anggota-ISIS-Warga-Inggris-Penggal-Jurnalis-AS�
http://www.tempo.co/read/news/2014/08/26/117602312/Anggota-ISIS-Warga-Inggris-Penggal-Jurnalis-AS�
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  Perlu suatu bukti untuk dilimpahkan kepada pengadilan pidana 

internasional, bukti tersebut berupa unsur. Unsur yang berkaitan dengan 

kejahatan perang sudah diketahui maka yang menjadi patokannya adalah 

bukti kejahatan perang walau bukti-bukti mengenai kejahatan atas 

kemanusiaan dan genosida sudah diketahui. Untuk mengungkapkan bukti 

kejahatan yang terjadi di Suriah sama seperti yang diatur di Statuta Roma 

1998 maka perlu dijelaskan satu persatu kategori kejahatan internasional. 

Pertama mengenai genosida, menutut Kegley dan Wittkopf, genosida 

adalah “the massacre of ethnic, religious or political popultion” tindakan 

mengusir atau memusnahkan kelompok religius atau kelompok etnis 

tertentu.146 Banyak aturan mengenai definisi tentang genosida, salah 

satunya dalam Stauta Roma 1998 juga menjelaskan mengenai pengertian 

genosida, “For the purpose of this Statute, ‘genocide’ means any of the 

following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a 

national, ethnical, racial or religious group”. Berkaitan dengan apa yang 

terjadi di Suriah dimana warga sipil menjadi korban kebrutalan IS, warga 

sipil yang menjadi korban tersebut adalah warga Suriah penganut 

kepercayaan Syiah dan sektenya Alawit bahkan umat Kristiani yang terjadi 

di Suriah juga di Irak baru-baru ini,147

                                                            
146 Charles W. Kegley & Eugene R. Wittkopf, World Politics : “Trend and Transformation”, New 
York, Worth Publisher, 1999, hal. 519, dalam Arie Siswanto, Yuridiksi Material Mahkamah 
Kejahatan Internasional, Jakarta: GI, 2009. 

 berdasarkan bukti yang dari media 

pemeluk Alawit, Syiah dan Kristen menjadi korban genosida yang 

147“ISIS Attacks On Shiite Villages Amount To Ethnic Cleansing, Expert Say”, 
http://www.ibtimes.com/isis-attacks-shiite-villages-amount-ethnic-cleansing-experts-say-
1619036, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 

http://www.ibtimes.com/isis-attacks-shiite-villages-amount-ethnic-cleansing-experts-say-1619036�
http://www.ibtimes.com/isis-attacks-shiite-villages-amount-ethnic-cleansing-experts-say-1619036�
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dilakukan IS yang notabene adalah pemeluk Sunni (Wahabi). Pembantaian 

yang dilakukan oleh anggota dari ISdilakukan secara sistematis dan 

terencana. Menurut Yoran Dienstein bahwa genosida bukanlah 

pemusnahan kelompok target secara aktual, melainkan kehendak untuk 

memusnahkan kelompok tersebut (intent to destroy instead of actual 

destruction).148 Seperti apa yang dikemukakan Yoram Dienstein sama 

sepeti apa diinginkan IS untuk memusnahkan penganut Syiah dan Kristen, 

terbukti dari beberapa kejadian yang sudah dijelaskan bahwa IS 

menargetkan dan langsung membunuh para warga pemeluk Syiah, Alawit 

dan Kristen, karena dari anggapan mereka bahwa Syiah dan Kristen adalah 

sesat.149 IS yang terus berekspansi hingga ke Irak lebih terang-terangan 

menargetkan umat Syiah di Irak, dimana terjadi konflik sektarian antara 

Syiah dan Sunni. Ada fakta ketika milisi ISakan menanyakan apakah ia 

Muslim Sunni atau Syiah kepada tawanannya, siapakah namamu, dimana 

tempat tinggalmu, kepada siapa engkau berdoa dan apa lagu yang kau 

sering dengarkan, ini hanya beberapa pertanyaan dari sekian banyak 

pertanyaan, jikalau tawanannya diketahui Syiah pastilah dibunuh,150

                                                            
148 Yoram Dienstein, “International Criminal Law”, Israel Yearbook on Human Rights, No.55, 1975. 
ISIL Islamist Terrorists Committing Christian Genocide - As the World Watchesdalam Arie 
Siswanto, Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Jakarta: GI, 2009. 

 

kejadian ini pernah menimpa tiga pengendara truk saat memasuki wilayah 

149http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=56479, diakses pada 
tanggal 20 Agustus 2014. 
150The Times of India, “4 Questions ISIS rebels use to tell Sunni from Shia”, 
http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/4-questions-ISIS-rebels-use-to-tell-Sunni-
from-Shia/articleshow/37257563.cms, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. Keterangan : 
Konflik antara kaum Sunni dan Syiah terjadi lantaran siapa penerus Nabi Muhammad, menurut 
penganut Syiah yang menjadi penerus Rasul  adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan versi kaum 
Sunni tidak ada pengganti karena kedudukan nabi tidak tergantikan. 

http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=56479�
http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/4-questions-ISIS-rebels-use-to-tell-Sunni-from-Shia/articleshow/37257563.cms�
http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/4-questions-ISIS-rebels-use-to-tell-Sunni-from-Shia/articleshow/37257563.cms�
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Suriah, tiga pengendara truk itu ditanyai apakah mereka Syiah atau Sunni, 

namun tetap berujung pada kematian.151 Seperti bukti yang terjadi di Irak 

dimana sekitar 1.500 tawanan pasukan Irak dari penganut Syiah dibantai 

oleh IS di kota Tikrit,152 dan yang baru-baru ini ISdiduga mengubur hidup-

hidup 500 orang penganut kepercayaan Yazidi.153 Kembali di Suriah 

dimana orang tua berumur 102 tahun beserta keluarganya yang penganut 

Alawit dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup.154

  Selain kejahatan berupa genosida, ICC juga mengatur suatu 

kejahatannya yang dalam kewenangannya diantaranya adalah kejahatan 

perang, kejahatan perang sudah lama dirumuskan dalam peraturan 

internasional contohnya dalam Konvensi Den Haag 1899 dan l907 lalu 

dalam pada tahun 1945 lahirlah Charter of the International Military 

Tribunal di Nurembergdan setelah itu terdapat London Charter. Dalam 

aturan diatas menyimpulkan bahwa kejahatan perang adalah sebuah 

pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang (jus in bello).

 

155

                                                            
151 “ISIL Death Cult Kills Three Syrian Truck Drivers in Iraq after Failing the Are You Sunni?”, 

 

Biasanya terjadinya kejahatan perang pada waktu konflik bersenjata 

sehingga dapat diketahui mana kejahatan perang, kejahatan atas 

http://www.liveleak.com/view?i=744_1377386471, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
Read more at http://www.liveleak.com/view?i=744_1377386471#fXZE0JIEuYiK5dDm.99 
152 “Unconfirmed Reports of Video of the Iraq Mass Executions by ISIS”, 
http://www.liveleak.com/view?i=7fd_1406604477, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
153 Reuters, “Exclusive: Iraq says Islamic State killed 500 Yazidis, buried some victims 
alive”,http://www.reuters.com/article/2014/08/10/us-iraq-security-yazidis-killings-
idUSKBN0GA0FF20140810, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
154 “ISIL kills 102-year-old and Alawite family”, 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-kills-102-year-old-alawite-family-
201461143215253773.html, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
155Yustina TrihoniNalesti Dewi,Op.cit., hal. 113. 

http://www.liveleak.com/view?i=744_1377386471�
http://www.liveleak.com/view?i=7fd_1406604477�
http://www.reuters.com/article/2014/08/10/us-iraq-security-yazidis-killings-idUSKBN0GA0FF20140810�
http://www.reuters.com/article/2014/08/10/us-iraq-security-yazidis-killings-idUSKBN0GA0FF20140810�
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-kills-102-year-old-alawite-family-201461143215253773.html�
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-kills-102-year-old-alawite-family-201461143215253773.html�
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kemanusiaan dan kejahatan biasa.156 Selain dari pada itu Statuta Roma 

1998 juga mengatur mengenai kejahatan perang dalam dua konflik 

bersenjata, diantaranya konflik bersenjata internasional dan konflik 

bersenjata non internasional. Sehubungan dengan perang sipil di Suriah 

dan disana terdapat kasus-kasus kejahatan perang yang dilakukan IS 

maupun Nusra dan keterlibatan pihak luar nyatanya harus dianalisis 

terlebih dahulu apakah konflik bersenjata di Suriah termasuk konflik 

bersenjata internasional atau bukan (non). 

 

Tabel 3.1. 

Perbandingan Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non 

Internasional 

KONFLIK BERSENJATA 

INTERNASIONAL 

KONFLIK BERSENJATA NON 

INTERNASIONAL 

Kategori I 

(Pasal 8.2.(a) Statuta Roma 1998). 

Pelanggaran serius terhadap dalam 

Konvensi Jenewa 1949. 

Kategori III 

(Pasal 8.2.(c) Statuta Roma 1998). 

Pelanggaran serius terhadap 

Common Article 3. 

Kategori II 

(Pasal 8.2.(b) Statuta Roma 1998). 

Pelanggaran serius terhadap hukum 

dan kebiasaan dalam konflik 

Kategori IV 

(Pasal 8.2.(e) Statuta Roma 1998). 

Pelanggaran serius terhadap 

kebiasaan dalam konflik bersenjata 

                                                            
156Ibid. 
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bersenjata internasional. non intenasional. 

 

Sumber : Arie Siswanto ,Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, 

Jakarta: GI, 2009, hal.5. 

  Tabel diatas merupakan ringkasan dari kategori-kategori kejahatan 

perang yang diatur Statuta Roma 1998. Untuk menjelaskan apakah perang 

sipil Suriah sebagai Konflik bersenjata internasional atau bukan maka 

perlu dicermati keterlibatan para pihak. Dalam kasus yang terjadi 

pemerintah Suriah merespon sekelompok milisi bersenjata pasca rusuh 

Damascus Spring dengan mengerahkan kekuatan bersenjata, dan yang 

menjadi lawan pemerintah adalah FSA (Free Syrian Army). FSA sayap 

dari SNC (Syrian National Council) yang adalah aliansi oposisi yang dulu 

pernah difasilitasi oleh negara barat dan teluk untuk memperjuangkan 

demokrasi. Kemudian lawan pemerintah Assad lainnya adalah aliansi 

Jihad atau kelompok Islam dan Jabhat al-Nusra sebagai perwakilan Al-

Qaeda di konflik Suriah. Sedangkan dari wilayah utara terdapat pasukan 

Kurdi Suriah lalu terdapat IS yang belum didukung oleh pejuang asing.157

                                                            
157The Guardian, “Syria: the foreign fighters joining the war against Bashar al-Assad”, 

 

Dari pihak pemerintah sendiri diperkuat oleh milisi dalam negeri dan 

didukung beberapa pasukan Hezbollah Lebanon setingkat divisi dan 

http://www.theguardian.com/world/2012/sep/23/syria-foreign-fighters-joining-war, diakses 
pada tanggal 20 Agustus 2014. 

http://www.theguardian.com/world/2012/sep/23/syria-foreign-fighters-joining-war�
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Brigade Quds yaitu pasukan Republik Islam Iran.158 Dari pihak yang 

terlibat jelas antara pasukan pemerintah dengan pemberontak dan sesuai 

yang diatur mengenai unsur-unsur tentang konflik bersenjata non 

internasional.159Dalam konflik juga yang menarik adalah keterlibatan 

pihak-pihak asing diantaranya Pasukan Iran, Hezbollah dari Lebanon, dan 

milisi dari Checnya, Arab Saudi, Mesir, Turki, Inggris, Jerman, Perancis, 

Amerika, Rusia, China bahkan Indonesia yang memihak IS dan Nusra, 

dari pasukan Iran sendiri dipimpin oleh Jendral Qassem Suleimani.160 

Dalam apa yang dijabar oleh Pietro Verri mengenai internationalized 

internal armed conflict ada salah satu unsur dipenuhinya suatu konflik 

bersenjata internal masuk kedalam ranah konflik bersenjata internasional 

yaitu, negara dimana terjadinya pemberontakan ada beberapa pihak atau 

negara asing membantu salah satu angkatan bersenjata atau pihak yang 

bertikai.161

                                                            
158Reuters, “Lebanon dragged in as Hezbollah joins Syria war”, 

 Dari paparan tersebut dan fakta yang terjadi maka dapat 

disimpulkan sementara bahwa konflik di Suriah tergolong konflik 

bersenjata Internasional. Konflik ini perlu digeser ke ranah konflik 

bersenjata internasional karena kejahatan perang dari segi konflik 

bersenjata internasional di Suriah lebih banyak disinggung dalam Statuta 

Roma 1998 dibanding aturan mengenai kejahatan perang dari segi konflik 

http://www.reuters.com/article/2013/04/26/us-syria-crisis-hezbollah-idUSBRE93P09720130426, 
diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
159 Anonim, How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?, 
International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper, 2008, hal. 3. 
160 The New Yorker, “The Shadow Commander” 
http://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander?currentPage=1, 
diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
161 Pietro Vierri. Op.Cit., Hal. 35. 

http://www.reuters.com/article/2013/04/26/us-syria-crisis-hezbollah-idUSBRE93P09720130426�
http://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander?currentPage=1�
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non internasional dari peraturan yang sama, karena dari peraturan 

mengenai konflik bersenjata non internasional kurang lengkap untuk 

menggolongkan suatu kejahtan dalam kejahatan perang. 

  Kejahatan Perang yang dilakukan oleh IS sering beredar dari situs 

internet adalah mempekerjakan anak sebagai pasukan, ini seperti yang 

terlihat ketika IS pawai memasuki kota Mosul di Irak,162 kejahatan 

tersebut melanggar Statuta Roma 1998 pasal 8 ayat (2.b.xxvi) yang 

berbunyi “Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years 

into the national armed forces or using them to participate actively in 

hostilities.”163 Kejahatan lainnya adalah membunuh tawanan yang 

menyerah hors de combat seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat (2.b.vii) 

Statuta Roma mengenai kejahatan perang yang bunyinya demikian 

“Killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or 

having no longer means of defence, has surrendered at discretion”, salah 

satu contoh kasus dari Nusra adalah mengeksekusi milisi pro 

pemerintah.164

 “Hundreds of troops “withdrew on Friday to safe places — either to 
nearby villages whose residents oppose IS or to nearby Brigade 93 — but 
the fate of some 200 remains unknown, some of the executed troops were 

 IS sendiri ketika merebut markas dari Divisi 17 AD Suriah 

dan berhasil menangkap 50 tawanan, dari sekian diantaranya dieksekusi 

dan dipenggal, Kepala pengamat Syrian Observatory for Human Rights 

Rami Abdel Rahman mengatakan: 

                                                            
162 “Children armed with rifles parade in ISIS convoy through Mosul”, 
http://www.youtube.com/watch?v=gjsVRNynutM, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
163Op.Cit., Article 8. 
164 “Syria - Who are Jabhat al-Nusra? – Truthloader”, 
http://www.youtube.com/watch?v=RWEVzHS3R6Q, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=gjsVRNynutM�
http://www.youtube.com/watch?v=RWEVzHS3R6Q�
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beheaded,and their bodies and severed heads put on  display in Raqa 
city”  

  

  Keterangan diatas saat dirinya diwawancari oleh AFP.165

  Hampir ada kesamaan antara kejahatan atas kemanusiaan dengan 

genosida dimana korbanya sama-sama dari warga sipil (directed againts 

any civilian) dan ada beberapa peraturan mengenai keduanya dari Statuta 

Roma 1998 yang sama-sama memasukakan kelompok-kelompok yang 

menjadi target (target group) kejahatan seperti kelompok rasial dan 

religius. Dalam kejahatan atas kemanusiaan terdapat tambahan tindakan 

yang ditujukan kepada kelompok lainya yaitu kelompok politik, etnis, dan 

jender.

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pun memberi tanggapan mengenai kejahatan 

perang di Suriah yang dilakukan IS, Kepala Komisi Penyelidkan PBB di 

Suriah Paulo Pinheiro memberi keterangan demikian: 

 “They are good candidates for the list, I can assure you  thatwe are 
collecting information on perpetrators from all sides, including non-state 
armed groups and ISIS. I am not in a position to say who is winning the 
World Cup of human rights violations. Both sides are doing horrific 
things, and they will continue if there is no accountability” 

  

  Walaupun IS masuk dalam daftar kejahatan perang tetapi saat ini 

belum ada tindakan dari Dewan Keamanan PBB menyangkut perihal 

diatas. 

166

                                                            
165 “ISIS seizes Syria army base, executes 50+ soldiers, cuts heads off, kills nearly 100 (PHOTOS)”, 

 

http://wtfrly.com/2014/07/27/isis-seizes-syria-army-base-executes-50-soldiers-cuts-heads-off-
kills-nearly-100-photos/#.U_g2aaPEwh8, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
166Arie Siswanto , Op.cit., hal. 62. 

http://wtfrly.com/2014/07/27/isis-seizes-syria-army-base-executes-50-soldiers-cuts-heads-off-kills-nearly-100-photos/#.U_g2aaPEwh8�
http://wtfrly.com/2014/07/27/isis-seizes-syria-army-base-executes-50-soldiers-cuts-heads-off-kills-nearly-100-photos/#.U_g2aaPEwh8�
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  Dalam Statuta Roma 1998 menentukan bahwa tindakan-tindakan 

yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilakukan “.. as a 

part of  a widespread or systematic attack directed againts any civilian 

population, with knowledge of the attact” maka harus diuraikan lebih 

rinci maksud dari kalimat ini, lalu yang pertama apa yang dimaksud 

dengan istilah serangan (attack), lalu apa yang dimaksud dengan serangan 

yang bersifat luas (widespread), kemudian apa yang dimaksud dengan 

“sebagai bagian” (as a part of) dari serangan yang bersifat luas atau 

sistematik; dan apa yang dimaksud dengan “with knowledge of the 

attack”167 Pertama yang harus dibahas adalah maksud dari istilah 

serangan attack, serangan dalam Statuta Roma 1998 tidak lah harus 

dalam keadaan perang atau konflik, dalam penjelasan mengenai arti kata 

serangan dijelaskan dalam Statuta Roma 1998 sendiri yaitu “the multipe 

commission of acts referred to in paragraph 1...pursuant to or inn 

furtherance, istilah berarti menunjukan bahwa serangan adalah tindakan 

yang menjurus pada perbuatan untuk melakukan kejahatan terhadap 

kemanusiaan.168 Istilah luas widespread dan sistematis merujuk pada 

banyaknya korban dan kebijakan atau rencana melakukan serangan 

terhadap kemanusiaan.169 Kata as a part of dimaksudkan adanya 

hubungan antara tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan 

serangan yang bersifat luas dan sistematik.170

                                                            
167Ibid. 
168Ibid. 
169Ibid. 
170Ibid. 

 Kemudian istilah with 
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knowledge of the attack adalah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan 

melakukan tindakannya atas serangan terhadap suatu kelompok 

berdasarkan keadaan saat terjadi serangan terhadap kelompok yang 

sama.171

  Menyangkut  kasus yang berhubungan dengan kejahatan terhadap 

kemanusiaan, terdapat salah satu pasal di Statuta Roma 1998 yang sering 

dilangar oleh IS atau Nusra yaitu pasal 7 ayat (2.a) :

 

172

  Dalam kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa serangan ditujukan 

kepada rakyat sipil, serangan dilakukan sebagaimana dalam ayat (1) yaitu 

murder, extermination, enslavment, deportation, torture, dan persecution 

lalu mengenai penyiksaan adalah pengenaan rasa sakit atau penderitaan 

fisik maupun mental secara sengaja atas seseorang yang ditahan atau 

berada dibawah kekuasaan pelaku.

 

 “Attack directed against any civilian population’ means a  course 
of conduct involving the multiple commission of acts referred to in 
paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in 
furtherance of a State or organizational policy to commit such attack”. 

 
 Dan pasal 7 ayat (2.e) yang berbunyi demikian : 

 “Torture’means the intentional infliction of severe pain or suffering, 
whether physical or mental, upon a person in the custody or under the 
control of the accused; exceptthat torture shall not include pain or 
suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful 
sanctions”. 

  

173

                                                            
171Ibid. 

Contoh pelanggaran terhadap kedua 

pasal tersebut dilakukan kedua kelompok ini diantaranya adalah 

172172 “Rome Statute of the International Criminal Court”, http://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, 
Op.Cit., hal. 3-5. 
173Ibid. 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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penyaliban sembilan orang warga desa ketika IS menyerbu desa Al-Bab 

dekat perbatasan Turki.174

 

 Kasus lainnya adalah ancaman kepada warga 

Kristen di Mosul oleh IS ketika menguasai wilayah tersebut, dimana 

penguasa baru tesebut mengancam dengan memberi pilihan kepada warga 

Kristen untuk pindah ke kepercayaan dianut IS, membayar uang kafir, atau 

dibunuh. Ancaman tersebut otomatis menggerakan anggota-anggota dari 

IS untuk melakukan diskriminasi dan tindak kejahatan terhadap 

kemausiaan berupa pemerkosaan terhadap perempuan dan penyaliban 

terhadap laki-laki Kristen. Dengan demikian bukti-bukti yang ada dapat 

menguatkan yuridiksi ICC untuk mengadili anggota-anggota dari kedua 

kelompok tersebut, terlebih pejabat PBB bagian Kepala Komisi 

Penyelidkan PBB di Suriah Paulo Pinheiro menyatakan hal senada untuk 

menindak kelompok yang melakukan kejahatan pidana internasional 

dalam perang Suriah maupun konflik baru-baru ini di Irak yang sedikit 

disinggung karena IS dan Nusra sebagai subyek yang diteliti dalam 

penelitian ini sendiri melebarkan sayapnya hingga ke wilayah Irak. 

Menyangkut tuduhan yang dapat dikenakan terhadap pelaku, salah satu 

bukti yang dapat dituduhan bagi pelaku-pelaku dari IS dan Nusra cukuplah 

kejahatan perang, dikarenakan jika tuduhan genosida dan kejahatan atas 

kemanusiaan lain digabungkan maka yang dituduhkan menjadi tidak jelas. 

                                                            
174 The Telegraph, “Isis crucifies nine people in Syrian villages”, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10933851/Isis-crucifies-nine-
people-in-Syrian-villages.html, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10933851/Isis-crucifies-nine-people-in-Syrian-villages.html�
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10933851/Isis-crucifies-nine-people-in-Syrian-villages.html�
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B. Hambatan-Hambatan ICC Untuk Mengadili Pelaku Dari Kelompok 

Bersenjata Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Internasional 

1. Intervensi politik dari negara-negara anggota tetap maupun tidak 

tetap terhadap kebijakan ICC dalam penyelesaian kejahatan 

internasional disuatu wilayah (Suriah) 

 Hambatan dan masalah dalam hal penyidikan dan pengaduan, 

contohnya negara seringkali tidak berani untuk mengajukan pengaduan 

jika berkaitan dengan kedaulatan negara lain, terutama jika bisa merusak 

hubungan diplomatik dan ekonomi, atau jika bisa mengundang 

pengaduan balasan. Sama halnya negara peserta langkah DK untuk 

melakukan awal penyidikan dimana terjadi pelanggaran hukum humaniter 

mendapat ganjalan dari anggota tetap DK seperti Amerika Serikat dan 

DK sendiri merupakan sebuah badan politis yang seringkali dilumpuhkan 

oleh hak veto para anggota tetapnya yang tidak setuju.175 Negara-negara 

anggota tetap yang tergabung dalam Dewan Keamanan seperti Amerika 

Serikat, Rusia dan China bukan merupakan negara peratifikasi Statuta 

Roma 1998, lebih-lebih negara-negara terkuat dan memiliki pengaruh 

diberbagai negara inikerap mengintervensi konflik di 

mancanegara.176

                                                            
175Jerry Flower, Op.Cit.,hal. 6. 

Statuta Roma juga mengatur keterlibatan Dewan 

Keamanan menyangkut penyidikan dan penuntutat seperti yang diatur 

dalam pasal 16 yang isinya dimaksudkan bahwa Dewan Keamanan juga 

mempunyai wewenang untuk menunda penyelidikan atau penuntutan 

176 United Nation Security Council, http://www.un.org/en/sc/members/, diakses pada tanggal 20 
Agustus 2014. 

http://www.un.org/en/sc/members/�
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sampai selama dua belas bulan dan dapat diperbaharui kembali. 

Penjelasan diatas bisa menjadi hambatan ketika penyidikan berada 

ditengah jalan, dan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan melakukan 

penundaak dengan berbagai alasan. Contoh kasus yang terjadi adalah 

ketika Perancis sebagai salah satu negara tetap DK mengajukan resolusi 

kepada PBB untuk menangani pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di 

Suriah yang dilakuan Bashar al-Assad lewat ICC, namun resolusi itu 

diveto oleh negara anggota tetap lainnya seperti Rusia lewat Duta Besar 

Rusia untuk PBB Vitaly Churki dan China walaupun resolusi tersebut 

ditandatangani oleh 50 negara lainnya,177 Rusia dan China sendiri adalah 

negara yang mendukung pemerintahan rezim Suriah.178 Masalah diatas 

adalah masalah keberpihakan, namun akan beda jika yang akan dituntut 

adalah IS dan Nusra sebagai organisasi bersenjata, tetapi milisi ini pun 

mendapat dukungan di balik layar, karena ISdiduga mendapat pendanaan 

dari negara teluk seperti Arab Saudi, Qatar dan Kuwait, 179

                                                            
177 VOA, Voice of America, “Rusia dan China Veto Resolusi PBB soal kekejaman Suriah”, 

bisa saja suatu 

ketika terdapat negara Dewan Keamanan mengajukan resolusi 

menyangkut pelanggaran HAM oleh IS,negara-negara teluk pendana IS 

seperti Arab Saudi, Qatar dan Kuwait bisa memainkan peran politiknya 

dan melobi untuk mempengaruhi negara-negara DK untuk memveto 

http://www.voaindonesia.com/content/rusia-akan-veto-resolusi-dk-pbb-soal-suriah-
/1920030.html, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014. 
178 The Guardian, “Russian military presence in Syria poses challenge to US-led intervention”, 
http://www.theguardian.com/world/2012/dec/23/syria-crisis-russian-military-presence, diakses 
pada tanggal 20 Agustus 2014.vc 
179 The Daily Beast, “America's Allies Are Funding ISIS”, 
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/06/14/america-s-allies-are-funding-isis.html 

http://www.voaindonesia.com/content/rusia-akan-veto-resolusi-dk-pbb-soal-suriah-/1920030.html�
http://www.voaindonesia.com/content/rusia-akan-veto-resolusi-dk-pbb-soal-suriah-/1920030.html�
http://www.theguardian.com/world/2012/dec/23/syria-crisis-russian-military-presence�


113 
 

resolusi tersebut dengan cara politik minyak. Kondisi politik dunia selalu 

saja mempengaruh keputusan internasioal sehingga soal permasalahan 

menyangkut kejahatan internasional dan pelanggaran HAM selalu saja 

terabaikan demi kepentingan masing-masing negara. 

 

2. Adanya impunitas (impunity) dari Individu dan masalah penerimaan 

yuridiksi ICC oleh sebuah negara bukan anggota peratifikasi Statuta 

Roma 1998 

 Perang Dingin adalah zaman impunitas (the age of impunity), 

menutut istilah dari Stephen M.Hill dimana para pelanggar bebas 

berkeliaran dari jeratan hukum terkait pelanggaran HAM.180

                                                            
180 Stephen M Hill, “To Prosecute or not to Prosecute, Balancing Peace and Justice”, paper 
presented at ISA Annual Conference, Feb. 20-24, Chicago, Illinois, P. 2,dalam Arie Siswanto, 
Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Jakarta: GI, 2009. 
 

 Perang dingin 

belumlah selesai manakala masih terdapat negara-negara memiliki 

kekuatan nuklir , belum lagi kebangkitan negeri China dan Rusia, maka 

praktik impunitas sendiri belum berakhir. Impunitas menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dan merujuk dari 

beberapa kalangan, terutama para advokat Hak Asasi Manusia (HAM) 

mendeskripsikan kata impunitas berasal dari bahasa Latin terdiri dari kata 

“impune” yang artinya tanpa hukuman. definisi impunitas dalam kerangka 

hukum internasional di sini adalah ketidakmungkinan de jure atau de facto 

untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan 
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kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat 

dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya 

penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, 

penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan 

reparasi kepada korban-korban mereka.181

 Impunitas ditujukan bagi pelaku-pelaku kejahatan internasional 

yang memiliki kepentingan dengan negara negara besar. Dalam praktek 

impunitas sering mengisukan hal-hal menyangkut kedalutaan negara dan 

nasionalisme untuk membebaskan seorang individu dari jerat pidana 

internasional. Pelaku-pelaku kejahatan atas kemanusiaan dan genosida 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan piagam PBB beralasan 

melakukannya demi menjaga integritas wilayah negara, atas perintah dan 

tugas jabatan. Kasus yang pernah terjadi pada tahun 2003 dimana konflik 

terjadi pada masa kepemimpinan Omar al-Bashir terjadi antara kelompok 

Janjawed (milisi berkuda bentukan Bashir) dengan People Liberations 

Army yang berasal dari selatan. Janjawed bukan hanya menyasar pasukan 

musuh tetapi juga menyasar warga sipil yang berada di Darfur, warga sipil 

menjadi korban kekejaman dari pasukan Janjaweed seperti kekerasan fisik, 

pemerkosaan, pembunuhan, hingga pembakaran rumah-rumah 

penduduk.

 

182

                                                            
181 Menolak Impunitas, Serangkain Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia 
Melalui Upaya Memerangi Impunitas Prinsip-prinsip Hak Korban, Kontras, Jakarta, 2005. 

Tuduhan genosida yang dialamatkan kepada presiden Sudan 

tersebut tidak melihat apakah ia presiden atau prajurit biasa dapat 

182 Global Post, “Opinion: I blame Bashir”, 
http://www.globalpost.com/dispatch/worldview/100811/sudan-darfur-genocide-bashir, diakses 
pada tanggal 20 Agustus 2014. 
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dibenarkan karena dalam Statuta Roma 1998 pada  pasal 27 dan 28 Statuta 

Roma 1998 menyebutkan apapun jabatannya tidak menghalangi ICC 

untuk mempidanakan pelaku tersebut. Praktek impunitas sulit dilakukan 

jika ICC sudah bertindak untuk menangani kasus tersebut. Untuk kasus 

yang terjadi di Suriah, pelaku-pelaku kejahatan pidana internasional yang 

dilakukan oleh IS dan juga Nusra tidak mungkin melakukan praktek 

senada (impunitas) ketika akan diadili oleh ICC, karena dalam Statuta 

Roma 1998 sebagai landasan dibentuknya ICC sudah menegaskan bahwa 

that the most serious crimes of concern to the international community as 

a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must 

be ensured by taking measures at the national level and by enhancing 

international cooperation. Dalam pembukaan Stauta Roma juga 

menjelsakan mengenai impunitas yaitu “Determined to put an end to 

impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the 

prevention of such crimes.”183

                                                            
183“Rome Statute of the International Criminal Court”, 

 Komandan milisi Islam garis keras Jabhat 

al-Nusra al-Golani dan Emir (pemimpin) Abu Bakr al-Baghdadi sebagai 

pemimpin negara Islam (Islamic State) yang tidak diakui internasional 

tidak bisa melakukan praktik impunitas terhadap diri mereka masing-

masing. Praktik impunitas mungkin masih saja dilakukan pelakunya untuk 

membebaskan dirinya dari jeratan hukum ketika ia akan diadili oleh 

mahkamah internasional atau ICC.  

http://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, 
Op.Cit., hal. 1 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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 Mengenai soal hambatan ICC dalam untuk mengadili pelaku dari 

kelompok bersenjata yang terbukti melakukan tindak pidana internasional. 

Pelaku-pelaku yang terbukti melakukan kejahatan luat biasa extraordinary 

crime dari kelompok IS dan Nusra melakukan tindakannya diwilayah 

hukum pemerintah Suriah, jadi penghambat kewenangan ICC untuk 

mengadili pelaku-pelaku kejahatan internasional terletak dari pemerintah 

Suriah sendiri. Suriah bukan negara peratifikasi Statuta Roma 1998 dan 

dari pelaku-pelaku dari ISdan jabhat al-Nusra yang anggota-anggotanya 

berasal dari berbagai bangsa seperti Arab Saudi, Pakistan, Afganistan, 

Indonesia, China, Rusia yang dari negara-negara tersebut bukan anggota 

peserta Statuta Roma 1998. Kesemua hambatan-hambatan berupa masalah 

keanggotan dan peserta ratifikasi dapat diselesaikan dengan tunduk dan 

mematuhi (menerima) pemberlakuan yuridiksi ICC sehingga ICC dapat 

menerapkan kewenangannya terhadap pelaku tesebut.Seandainya Suriah 

menerima pemberlakuan yuridiksi ICC minimal memperbolehkan 

investigator dari ICC, maka dimungkinkan bukti kejahatan yang dilakukan 

rezim pemerintah juga dapat diajukan oleh penyidik selain kejahtan yang 

dilakukan kedua kelompok tersebut terhadap warga dan pasukan Suriah. 

Masalah ini yang dikhawatirkan oleh Assad yang dapat dirinya dituntut 

oleh ICC untuk bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan dan 

kejahatan perang yang dilakukan rezim. Kemungkinan pemerintah Suriah 

menolak untuk menerima pemberlakuan yuridiksi diwilayahnya sehingga 

penyelidikan mengenai kejahatan internasional yang dilakukan ISdan 
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Nusra sulit untuk dibuktikan karena hanya terhambat oleh masalah 

birokrasi.  

 

3. Keterlibatan Negara dari Pelaku untuk mengadili pelaku kejahatan 

internasional 

 Kekecewaan yang dialami korban genosida, kejahatan perang dan 

kejahatan atas kemanusiaan timbul ketika mendengar putusan bebas atau 

hukuman yang ringan terhadap pelaku kejahatan pidana internasional oleh 

pengadilan di negeri setempat. Seandainya peristiwa diatas terjadi maka 

ICC tidak dapat banyak bertindak untuk mengadili pelaku tersebut. ICC 

juga memiliki batasan dalam masalah penerimaan suatu kasus mengenai 

kejahatan internasional seperti yang diatur dalam pasal 17 yang bunyinya 

demikan :184

a. The case is being investigated or prosecuted by a State which has 
jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely 
to carry out the investigation or prosecution;  

 

b. The case has been investigated by a State which has jurisdiction over 
it and the State has decided not to prosecute the person concerned, 
unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the 
State genuinely to prosecute;  

c. The person concerned has already been tried for conduct which is 
the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted 
under article 20, paragraph 3; 

 
 Keseluruhan butir diatas menyebutkan pelaku kejahatan 

internasional disuatu negara sedang dilakukan proses pengadilan oleh 

pengadilan nasional  bukan kewenangan ICC untuk menerima kasus 

tersebut. Pasal ini bisa menjadi dasar alasan bagi sebuah negara yang 
                                                            
184“Rome Statute of the International Criminal Court”, http://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf, 
Op.Cit,. hal 12-13. 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf�
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berniat membebaskan pelakunya dari jeratan hukum ICC. Negara yang 

sengaja ingin membebaskan pelakunya dari jeratan hukum ICC 

mengadakan pengadilan dalam negerinya akan tetapi setelah sesampainya 

pada putusan, pelaku tersebut dijerat pasal yang meringankan atau 

membebaskan. Dengan adanya pengadilan ini dan seorang pelaku 

kejahatan internasional sudah divonis maka ICC tidak bisa 

memberlakukan kewenangannya untuk menuntut pelakuu yang sudah 

diadili oleh pengadilan dalam negerinya. 

 

4. Pencekalan hingga penangkapan pelaku kejahatan luar biasa 

 Hambatan yang terakhir adalah menyeret pelaku-pelaku tersebut 

kemuka pengadilan ICC. Untuk menangkap pelaku-pelaku kejahatan 

internasional tesebut disuatu wilayah perlu ada kerjasama antara instansi 

pemerintah lokal dari negera peserta maupun bukan peserta (sudah 

menerima pemberlakuakn yuridiksi ICC) dengan ICC. Setelah kerjasama 

sudah tercapai maka ketika terjadi penangkapan terhadap salah satu 

anggota IS dan Nusra yang diduga melakukan kejahatan luar biasa 

langsung diamankan (ditahan) untuk langsung diekstradiksi ke Den Haag 

untuk menjalani sidang pengadilan. Sama halnya ketika penangkapan, 

pencekalan dapat dilakukan kepada pelaku-pelaku ketika pelaku tersebut 

pergi atau tinggal disuatu negara peserta dan negara bukan peserta (sudah 

menerima pemberlakuakn yuridiksi ICC), setelah adanya pencekalan 

kemudian pelaku diekstardisi untuk diadili di mahkamah internasional. 
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Masalah yang timbul dalam menyeret pelaku kejahatan internasional 

seperti IS dan Nusra memerlukan waktu, biaya bahkan nyawa dikarenakan 

anggota kelompok ini membawa senjata dan memiliki pasukan, oleh 

karena itu perlu ada kerjasama dari negara Dewan Keamanan untuk 

membuat resolusi dalam menindak pelanggar HAM di Suriah dan 

kerjasama banyak negara untuk menangkap dan mengadili pelaku 

kejahatan luar biasa. 

 

5. Tidak berlakunya yuridiksi ICC yaitu yuridiksi teritorial terhadap 

Suriah 

 Terdapat salah satu yuridiksi ICC yang tidak bisa diaplikasikan 

kedalam kasus pelanggaran HAM di Suriah yaitu yuridiksi Teritorial. 

Yuridiksi ini tidak bisa ditetapkan sebagai salah satu syarat ICC untuk 

memproses hukum pelaku-pelaku dari IS dan Nusra yang berada di 

wilayah Suriah. Alasan tidak berlakunya yuridiksi ini dikarenakan Suriah 

sendiri bukan negara peserta yang meratifikasi Statuta Roma 1998. 

Walaupun yuridiksi ini tidak bisa diberlakukan terhadap konflik Suriah 

tetapi ada kemungkinan yuridiksi ini justru dapat diberlakukan dengan 

pertama cara Suriah harus menerima yuridiksi ICC, kedua adanya resolusi 

yang menyinggung konflik Suriah dari Dewan Keamanan PBB untuk 

mempelancar penyidikan oleh ICC terhadap Suriah. 
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