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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Fenomena terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama

kejahatan terhadap kemanusiaan dirasakan semakin meningkat dewasa ini.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang termasuk dalam kategori kejahatan

terhadap kemanusiaan tersebut selain dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal

ini adalah penguasa dalam suatu negara yang berusaha untuk mempertahankan

ideologi maupun kepentingan di dalam negaranya tersebut, juga dapat dilakukan

oleh pasukan militer asing yang sedang menjalankan tugas di suatu negara.

Kejahatan terhadap kemanusiaan ini semakin besar dampaknya karena yang

menderita atau sebagai korbannya adalah penduduk sipil. Kondisi pelanggaran

terhadap kemanusiaan tersebut diperparah dengan adanya kenyataan bahwa

pelaku tindak kejahatan kemanusiaan tersebut sering tidak dapat dikenai sanksi

hukum oleh pemerintah hanya dengan alasan kepentingan umum atau hal-hal

yang dirasakan akan mengancam ideologi suatu negara. Kenyataan yang terjadi

walaupun suatu negara berusaha untuk mengadili pelaku tindak pidana kejahatan

kemanusiaan tersebut seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia

terhadap pelaku tindak kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, namun seringkali

pelaku yang merupakan aktor intelektual tidak dapat dikenai sanksi hukum yang

berlaku karena mempunyai kekuasaan yang sangat besar di negara tersebut.

Pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM yang ada tersebut kadangkala
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hanya dapat mengadili eksekutor yang merupakan pelaku langsung tindak

kejahatan tersebut berdasarkan perintah dari atasannya atau bahkan tidak dapat

menjamah mereka sama sekali mengingat betapa sering suatu negara enggan

berurusan dengan forum peradilan internasional.

Masyarakat internasional sangat prihatin atas kejahatan-kejahatan besar

yang terjadi di abad 20 yang telah menyebabkan terbunuhnya jutaan umat

manusia dan jutaan manusia lainnya mengalami penderitaan yang sangat

traumatik akibat penyiksaan, perkosaan, penculikan, pemindahan penduduk secara

paksa, pemusnahan harta penduduk secara sewenang-wenang serta berbagai

perbuatan keji lainnya. Dari berbagai peristiwa keji tersebut, hanya beberapa

pelaku kejahatan yang dapat diajukan ke Pengadilan, dan salah satu penyebabnya

karena sebagian besar kejahatan tersebut dilakukan oleh mereka yang sedang

memegang kekuasaan di wilayah/negara tersebut, sehingga pengadilan tidak

berdaya untuk menjalankan tugasnya.1

Kondisi yang memprihatinkan ini mendorong negara-negara yang ada di

dunia kemudian melakukan suatu pertemuan yang bermaksud untuk mencari suatu

cara untuk mengadili para pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan

tersebut melalui suatu badan peradilan internasional. Empat kejahatan yang

dianggap paling serius yang menjadi perhatian internasional yaitu the crime of

genocide (kejahatan yang merupakan pemusnahan etnis/suku bangsa), crimes

againts humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), war crimes (kejahatan

1 /FHXP 6EUMH AIQIRHEZER% _Ancaman Amerika Terhadap Mahkamah Pidana Internasional`%

dalam www.elsam.or.id, diakses 20 September 2012
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perang), dan the crime of aggression (agresi).2 Hal-hal tersebut di atas

melatarbelakangi negara-negara di dunia membuat suatu badan peradilan

internasional yang khusus untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan

tersebut yang lebih dikenal dengan nama International Criminal Court (ICC) atau

Mahkamah Pidana Internasional (MPI).

Pendirian Mahkamah Pidana Internasional ini didasarkan atas Statuta

Roma, yang dibuat oleh negara-negara di dunia di hadapan konferensi diplomatik

PBB di Roma pada tahun 1998, yang berisi tentang dasar pembentukan

Mahkamah Pidana Internasional. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional

ini juga dilatarbelakangi karena timbulnya keinginan oleh masyarakat

internasional, yang bersifat formal, independen, permanen dan tidak bersifat ad

hoc seperti badan-badan peradilan kejahatan internasional yang ada pada saat ini,

seperti contohnya badan peradilan mahkamah kejahatan internasional pasca

Perang Dunia Kedua usai, yaitu International Military Tribunal (IMT) atau

dikenal sebagai Nuremberg Tribunal pada tahun 1945, International Military

Tribunal for the Far East (IMTFE) pada tahun 1946, International Criminal

Tribunal for fomer Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for

Rwanda (ICTR).3 Berdasarkan kenyataan bahwa upaya penegakan hukum

terhadap pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan telah diupayakan

2 8IUU[ 4SZPIU% _Mahkamah Pidana Internasional : Keadilan Bagi Generasi Mendatang`,
http://www.elsam.or.id/downloads/1262843582_15._Pengantar_ICC.pdf, diakses 20 September
2011
3 Romli Atmasasmita,` Pengadilan Pidana Internasional dan Rancangan Undang-Undang Hak
Asasi Manusia`, www.sekitarkita.com, diakses 20 September 2012
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sedemikian rupa maka memberikan alasan bahwa pembentukan Mahkamah

Pidana Internasional tersebut dirasakan sangat penting untuk:4

1. Meningkatkan keadilan distributif;

2. Memfasilitasi aksi dari korban;

3. Pencatatan sejarah;

4. Pemaksaan pentaatan nilai-nilai internasional;

5. Memperkuat resistensi individual;

6. Pendidikan untuk generasi sekarang dan di masa yang akan datang;

7. Mencegah penindasan berkelanjutan atas HAM.

Pada awalnya pembentukan Statuta Roma dirasakan sangat penting oleh

negara-negara di dunia. Akan tetapi menjelang Mahkamah Pidana Internasional

mulai aktif berdiri menimbulkan keraguan beberapa negara, salah satu alasan

keraguan tersebut adalah kewenangan Mahkamah Pidana Internasional akan

mengganggu kedaulatan negara. hal ini ditunjukkan dari 120 negara yang setuju

hanya 56 negara yang meratifikasi, walaupun kemudian hingga 15 September

2002 yang lalu, sudah 79 negara yang meratifikasinya, dan 139 negara

membubuhkan tanda tangan, akan tetapi hal ini tetap tidak dapat membendung

penolakan yang muncul. Sebagai contoh penolakan terhadap yurisdiksi

Mahkamah Pidana Internasional ini juga muncul dari negara maju seperti

Amerika Serikat yang pada awal mulanya merupakan salah satu negara yang

mendukung adanya pertemuan di Roma, yang pada akhirnya menghasilkan

Statuta Roma. Alasan penolakan Amerika Serikat adalah mengenai konsep

4 Ibid

 



5

yurisdiksi dan penerapannya terhadap negara-negara pihak. Hal tersebut dikaitkan

dengan keberadaan 200 ribu pasukan Amerika Serikat yang berada di luar negeri

untuk melaksanakan tugas negara atau sebagai bagian dari pasukan penjaga

perdamaian.

Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia seakan-akan ingin melawan

kehendak dunia internasional untuk mengadili para tersangka/terdakwa di

Pengadilan Internasional terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

(gross violation to human right). Hal ini juga ingin menepis anggapan bahwa

Indonesia tidak dapat (unable) atau tidak berkeinginan (unwilling) untuk

menuntut para tersangka/terdakwa yang dituduh melakukan Pelanggaran Hak

Asasi Manusia yang berat tersebut.

Muladi pernah menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan HAM ini

terkesan mendapat tekanan dari dunia internasional, karena sebelumnya tidak ada

tanda-tanda bahwa Pemerintah Indonesia akan mengadili mereka yang diduga

melakukan pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu pada mulanya

pembentukan pengadilam HAM dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu), yang ternyata mengandung banyak

kelemahan sehingga tidak dapat disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-

undang dan dalam waktu yang singkat diubah menjadi Undang-Undang No. 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.5

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 antara lain

disebutkan bahwa pembentukan pengadilan HAM ini disebabkan karena sifat dari

5 9SQEUMEL 3QSRK AXTEUHNENE% _Mekanisme Nasional Untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang Berat`, Jurnal HAM, Vol. 2 No. 2, November 2004, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, Jakarta, hal. 145
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pelanggaran HAM ini merupakan extra ordinary crimes, sehingga perlu

penanganan secara khusus.

Bentuk Pengadilan HAM menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

terdiri dari : Pengadilan (permanen) yang mengadili mereka yang diduga

melakukan pelanggaran HAM yang berat setelah Undang-Undang No. 26 Tahun

2000 diundangkan, yang berkedudukan di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makasar.

Pada saat ini, PN Makasar akan menyidangkan perkara pelanggaran HAM yang

berat di Abepura. Pengadilan HAM Ad Hoc yang mengadili sebelum Undang-

Undang No. 26 Tahun 2000 diundangkan, berkedudukan di Jakarta di bawah

yurisdiksi PN Jakarta Pusat.

Mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, sebagaimana diatur

dalam Pasal 43 ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan DPR RI yang kemudian

dituangkan dalam Keppres No. 53 Tahun 2001 jo. Keppres No. 96 Tahun 2001.

Keputusan DPR RI tersebut antara lain memuat locus delicti dan tempus delicti

tertentu. Hal semacam ini terjadi juga dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad

Hoc untuk Rwanda (ICTR) dan bekas negara Yugoslavia (ICTY), yang ditetapkan

oleh Majelis Umum PBB.

Oleh karena itu ada anggapan bahwa secara yuridis penetapan tentang

locus delicti dan tempus delicti dari perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan

HAM Ad Hoc sesungguhnya merupakan keputusan politik.

Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan sebagai

berikut:
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1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan

undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc;

2. Pengadilan Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu

dengan Keputusan Presiden;

3. Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di

lingkungan Peradilan Umum.

Untuk pertama kali persidangan pelanggaran HAM berat ditetapkan oleh

DPR hanya untuk locus delicti bekas Timor-Timur dan Tanjung Priok, dengan

tempus delicti yang terbatas pada pra dan pasca jajak pendapat untuk Timtim dan

tahun 1985 untuk Tanjung Priok. Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa

dan mengadili untuk tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian perkara-perkara tersebut menjadi yurisdiksi dari Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

guna penyusunan skripsi dengan mengambil judXP _DC@7A279A7 MAHKAMAH

PIDANA INTERNASIONAL DALAM KAITAN DENGAN YURISDIKSI

?3=5/27;/= 6/< 7=2>=3A7/`

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka

permasalahan dalam penelitian ini adalah:
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1. Bagaimana yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kasus

pelanggaran HAM di Indonesia?

2. Bagaimana kaitan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap

yuridiksi Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan yuridiksi daripada Mahkamah

Pidana Internasional terhadap yuridiksi daripada pengadilam HAM Indonesia

dalam mengadili kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Dari segi akademis

Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan

ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi

Mahkamah Pidana Internasional dalam kaitan hubungan dengan yurisdiksi

pengadilam HAM Indonesia

2. Dari segi praktis

Memberikan gambaran yang jelas dan tegas tentang yurisdiksi

Mahkamah Pidana Internasional terhadap kasus pelanggaran HAM di

Indonesia, serta kewenangan pengadilam HAM Indonesia dalam mengadili

kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN : Isi dari bab ini merupakan materi pendahuluan, yang

saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skripsi ini, yang memuat latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan

pustaka yang terbagi menjadi dua yaitu kerangka teori dan kerangka konseptual

untuk mendeskripsikan status hukum dan yurisdiksi Mahkamah Pidana

Internasional, pola penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana

Internasional berdasarkan Statuta Roma, pembentukan pengadilan HAM di

Indonesia, dan urgensi peradilan HAM di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN : Isi dalam bab metode penelitian ini

pembahasannya terdiri dari Jenis Penelitian, Prosedur / Cara Memperoleh Bahan

Penelitian, Sifat Analisis, serta Hambatan Serta Penanggulangannya. Bab ini

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan berdasarkan pada topik

yang penulis bahas dalam skripsi.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN : Dalam bab ini penulis

menguraikan analisis penulis terhadap isu hukum yang diangkat, bab ini juga

membahas mengenai cara penyelesain dari permasalahan hukum yang ditemukan.

 



10

Bab ini juga merupakan inti pembahasan daripada isu hukum yang menjadi pokok

permasalahan utama dalam karya tulis ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : Merupakan bab akhir dari penulisan

skripsi ini. Dalam bab ini Penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian yang

merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci dari rumusan masalah Bab I

dan Bab IV serta saran yang merupakan rekomendasi dari penulis dalam rangka

penyelesaian masalah yang ada dalam penelitian.

 


