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BAB V 

KESIMPULAN 
 

A. Kewenangan ICC (International Criminal Court) dalam menindak dan 

mengadili anggota dari kelompok bersenjata yang terbukti melakukan 

tindak pidana internasional 

 Yuridiksi dari ICC adalah kekuatan hukum untuk menindak 

kelompok bersenjata yang dalam penelitian ini sudah dijabarkan. Penelitian ini 

yang menjelaskan mengenai kewenangan ICC untuk mengadili pelaku-pelaku 

dalam konflik Suriah menyimpulakan bahwa ICC dengan kewenangannya 

dapat mengadili pelaku-pelaku dari kelompok bersenjata IS dan Nusra dengan 

syarat memenuhi semua kriteria yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Syarat-

syarat ICC untuk mengadili kelompok bersenjata IS dan Nusra yang diatur 

dalam Statuta Roma 1998 adalah yuridiksi teritorial (Ratione Loci), yuridiksi 

temporal (Ratione Temporis), yuridiksi ratione personae dan yuridiksi 

rationae materiae, dalam yuridksi ratione materiae dibagi beberapa kejahatan 

diantaranya kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan genosida. 

Menyangkut yuridiksi materiae, IS dan Nusra berdasarkan bukti yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya telah melakukan kejahatan yang masuk dalam 

kategori kejahatan luar biasa dalam Statuta Roma 1998.185

                                                            
185 Lihat BAB III mengenai latar belakang Nusra dan IS. 

 IS dan Nusra 

melakukan tindak kejahatan perang yang didalamnya juga terdapat unsur 

kejahatan atas kemanusiaan dan genosida pada saat terjadinya perang sipil di 

Suriah dan serangan terhadap Irak, dengan demikian ICC cukup mebebankan 
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bukti kejahatan perang kepada individi-individu dari IS dan Nusra.Tuduhan 

bagi pelaku-pelaku dari IS dan Nusra berupa kejahatan perang dikarenakan 

jika tuduhan genosida dan kejahatan atas kemanusiaan lain digabungkan maka 

yang dituduhkan menjadi tidak jelas dan kabur. 

  Anggota-anggota dari kelompok bersenjata IS dan Nusra yang 

melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi telah memenuhi aspek-

aspek diatas dan terbukti melakukan kejahatan-kejahatan yang tercantum 

dalam pasal 5 Statuta Roma 1998. IS dan Nusra memenuhi yuridiksi teritorial 

yaitu melakukan kejahatan di (teritori) Suriah. Yuridiksi teritorial dalam kasus 

ini dibuktikan dengan keberadaan milisi IS dan Jabhat al-Nusra yang 

mengontrol beberapa daerah di Suriah dan ikut terlibat dalam konflik 

bersenjata melawan pasukan pemberontak FSA dan pasukan pemerintah.186

                                                            
186 Lihat BAB IV, gambar  2.1., hal. 93. 

 

Beberapa kejahatan luar biasa yang dilakukan Nusra dan IS berada diwilayah 

Suriah dan Irak. Suriah walau Suriah bukan negera peserta ratifikasi tidak 

tertutup kemungkinan ada kesepakatan antara ICC dan pemerntah Suriah 

untuk menindaklanjuti penindakan kepada anggota IS dan Nusra yang 

melakukan kejahatan internasional di Suriah dan selain itu ICC bergantung 

pada kesepakatan negara DK PBB unutuk mengeluarkan sebuah resolusi. IS 

dan Nusra juga memenuhi yuridiksi temporal karena kejahatan-kejahatan yang 

mereka lakukan selama terjadinya perang Suriah yang dimulai pada tanggal 15 

Maret 2011, terjadinya kasus tesebut dan terjadinya perang Suriah dilakukan 

setelah ratifikasi Statuta Roma 1998 yang berlaku (entry into forces) pada 
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tanggal 1 Juli 2002. Pemberlakuan yuridiksi ICC pada saat itu hanya berlaku 

bagi negara peserta, bagi negara bukan peserta berlaku jika ada penerimaan 

yuridiksi ICC oleh negara bukan peserta tersebut lewat kesepakatan. Yuridiksi 

ratione personae berlaku bagi IS dan Nusra dikarenakan mereka termasuk 

kombatan dan belligerent yang terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah. 

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan IS yang ditujukan kepada warga Suriah 

penganut Alawit, Syiah dan Kristen menjadi bukti genosida dan kejahatan atas 

kemanusiaan selain membunuh tentara Suriah yang menyerah horst de combat 

yang termasuk kejahatan perang sama seperti yang dilakukan Nusra. 

Kejahatan perang dan bentuk kejahatan lainnya masuk dalam yuridiksi 

rationae materiae. 

 

B. Hambatan-Hambatan ICC Untuk Mengadili Pelaku Dari Kelompok 

Bersenjata Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Internasional 

   Ada atau tidaknya hambatan-hambatan dalam mengadili pelaku-

pelaku kejahatan internasioal tergantung pada kebijakan politik dari negara 

peserta ratifikasi, DK atau Dewan Keamanan dan Penuntut umum dari ICC. 

Hambatan yang yang sering terjadi adanya veto dari negara anggota tetap DK 

terhadap resolusi menaggapi pelanggaran HAM yang terjadi Suriah. Perlu 

diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil di Suriah didukung 

negara-negara besar, contoh FSA (Free Syrian Army) serta faksi-faksi 

berbendera Islam moderat didukung Amerika Serikat serta Uni Eropa dalam 

payung NATO (North Atlantic Treaty Organization) juga didukung negara 
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teluk, sedangkan rezim Assad yaitu pemerintah Suriah sendiri didukung oleh 

Rusia, China dan Iran serta Hezbollah, dari IS sendiri lebih didukung oleh 

kelompok bersenjata yang sealiran serta didukung kelompok kecil dan 

individu pendukung negara Islam. Perang sipil di Suriah ditimpali 

kepentingan-kepentingan negara-negara lain  karena adanya kandungan 

minyak di Suriah selain berseteru menanamkan ideologi. Adanya kepentingan 

tersebut dibawa dalam perdebatan oleh negara DK untuk menentukan langkah 

dalam menghentikan kejahatan internasional didalam perang Suriah. 

Perdebatan ini menghambat solusi dalam penyelesaian konflik di Suriah. 

Kejahatan-kejahatan luar biasa tidak hanya dilakukan IS dan Nusra tetapi juga 

pemerintah Suriah dan FSA. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang bersengketa dalam konflik Suriah dijadikan alasan  negara-negara 

DK untuk mengintervensi konflik Suriah. Contoh saja Amerika dan Barat 

menuduh pemerintah Suriah melakukan kejahatan perang, dan kejahatan atas 

kemanusiaan  berupa penembakan amunisi dengan hulu ledak kimia Sarin 

diwilayah Ghouta sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengintervensi 

konflik Suriah dengan lewat resolusi, tetapi resolusi tersebut diveto Rusia dan 

China yang balik menuduh pemberontak Suriah yang melakukan hal 

tersebut.187

                                                            
187 “Ada Indikasi Penggunaan Senjata Kimia di Suriah”Deutsche Welle , 

Selain hambatan bernuansa politik internasional tersebut hambatan 

yang lainnya adalah menangkap dan mencekal pelau-pelaku kejahatan 

internasionl, perlu diketahui pelaku-pelaku dari kelompok bersenjata IS dan 

Nusra dinilai sangat berbahaya karena mereka bersenjata dan berkelompok, 

http://www.dw.de/ada-
indikasi-penggunaan-senjata-kimia-di-suriah/a-17582511, diakses pada tanggal 29 Agustus 2014. 

http://www.dw.de/ada-indikasi-penggunaan-senjata-kimia-di-suriah/a-17582511�
http://www.dw.de/ada-indikasi-penggunaan-senjata-kimia-di-suriah/a-17582511�
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terlebih mereka berada diwilayah perang. Hambatan ini dapat ditangani 

manakala ICC serta pemerintah Suriah dan Irak (konflik antara pemerintah 

Irak dan Kurdi melawan IS) bekerjasama dalam penanganan pelaku-pelaku 

kejahatan internasional. Kerjasama tersebut berbentuk ekstradisi pelaku-

pelakunya, dukungan terhadap pengadilan setempat dan pencekalan, untuk 

pencekalan sendiri perlu adanya kerjasama anatar ICC dengan negeara-negara 

lainnya khususnya bukan negara peserta, ketika pelaku tesebut singgha disuatu 

negara, maka negara tersebut harus mencekal dan mengekstradisi ke 

mahkamah internasional. Selain hambatan yang ada di atas terdapat hambatan 

lain yaitu dari penerapan kewenangan ICC pada Suriah. Penerapan yuridiksi 

teritorial terhadap Suriah oleh ICC tidak dapat dilaksanakan karena alasannya 

adalah Suriah bukan negara perserta peratifikasi Statuta Roma 1998. Oleh 

karena itu hambatan ini dapat diselesaikan melalui penerimaan yuridiksi ICC 

oleh Suriah selain itu dikeluarkan resolusi oleh DKK untuk memproses 

terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi Suriah dan cara lain adalah 

penyidikan yang dilakukan (Jaksa) Penuntut umum memiliki sebuah mosinya 

sendiri untuk memulai penyelidikan atau disebut proprio motu. 
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