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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang 

telah melekat pada diri setiap manusia dan merupakan anugerah yang diberikan 

langsung oleh Tuhan, sehingga disebut hak-hak kodrati sekaligus bersifat ilahi.
1
 Di

dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Umum 

Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, terdapat tiga puluh pasal 

yang berisi pengakuan dan jaminan atas HAM. Dalam Pasal 1 deklarasi tersebut 

dengan tegas menyatakan bahwa ―Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai 

martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan 

hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan‖.  

Diproklamirkannya DUHAM dilatarbelakangi oleh Perang Dunia II yang 

pada waktu itu belum lama usai. Di dalam Perang Dunia II yang berkecamuk dari 

tahun 1939 hingga tahun 1945 tersebut, terdapat beberapa peristiwa yang melanggar 

Hak Asasi Manusia. Contoh paling keji adalah kekejaman tentara Nazi Jerman pada 

era Perang Dunia II terhadap tahanan di kamp-kamp konsentrasi dan genosida yang 
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dilakukan terhadap kaum Yahudi, dimana menurut data korbannya mencapai 6 juta 

orang.
2
 Peristiwa Genosida ini dikenal dengan nama Holocaust.

3
 Metode penyiksaan 

terhadap para tahanan di kamp-kamp konsentrasi ini pun sangat kejam dan diluar 

batas peri kemanusiaan.
4
 Selain Nazi Jerman, kekejaman juga dilakukan oleh tentara 

Kekaisaran Jepang di daerah-daerah jajahannya. Pembunuhan serta pemerkosaan 

secara brutal kepada perempuan-perempuan yang ada di daerah jajahannya
5
 menjadi 

salah satu sejarah kelam yang tercatat dalam sejarah, khususnya sejarah Perang Dunia 

II. 

Kekejaman tentara Nazi dan Jepang tersebut meninggalkan trauma yang 

begitu dalam kepada umat manusia meskipun perang telah usai dan baik Nazi Jerman, 

Jepang, juga Italia sebagai poros Fasisme telah dikalahkan oleh poros Sekutu yang 

beranggotakan Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Tiongkok  pada 

akhir Perang Dunia II di tahun 1945. Meskipun begitu, Uni Soviet pun bukan negara 

yang bersih dari pelanggaran HAM. Pada dekade 1930-an, di bawah pemerintahan 

                                                           
2
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Joseph Stalin, Uni Soviet memiliki kamp konsentrasi mengerikan yang menjadi 

tempat perbudakan dan kerja paksa. Kamp konsentrasi tersebut bernama Gulag.
6
 

Dengan adanya DUHAM, maka HAM telah diakui secara universal oleh 

dunia. Hal ini tercermin dari Mukadimah DUHAM dimana tercantum bahwa : 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk 

keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar 

setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa 

mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan 

memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak 

dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang 

progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan 

dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa 

dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari 

wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.  

 

Meskipun tidak mengikat secara hukum, namun DUHAM dianggap menjadi 

standar umum penegakan HAM di dunia, sehingga HAM haruslah dilindungi oleh 

hukum dari setiap negara. Negara pun wajib untuk membuat hukum untuk 

memastikan HAM ditegakkan dan terjamin di dalam kehidupan bernegaranya. HAM 

harus dihormati oleh setiap pihak, baik negara, organisasi internasional, atau individu 

untuk mengoptimalkan tegaknya HAM dalam kehidupan masyarakat nasional 

maupun internasional. 

Dalam perkembangannya, Indonesia sudah menempatkan dirinya sebagai 

negara yang mendukung penegakan HAM secara nyata sejak runtuhnya rezim Orde 
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Baru tahun 1998. Hal ini terbukti dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan 

tersendiri di bidang HAM yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, 

Indonesia juga telah meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan 

dengan HAM. Instrumen-instrumen Internasional tersebut telah diratifikasi adalah 

sebagai berikut: 

a. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999 tentang 

Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk 

Diskriminasi Rasial; 

b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), diratifikasi 

dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 

Hak-hak Sipil dan Politik; 

c. International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 

diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 

d. Convention on the Elimination of All Discrimination against Women, 

diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi 

Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 
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e. Convention against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang 

Pengesahan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukuman 

yang merendahkan Martabat, tidak manusiawi dan kejam lainnya. 

Meskipun Indonesia telah menunjukkan perlindungan hukumnya terhadap 

HAM, namun pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau sejak 

masa Orde Lama sampai Orde Baru belum juga mendapat kepastian dan proses serta 

penyelesaian secara hukum. Sebagai contoh adalah pelanggaran HAM berat seperti 

pembunuhan massal terhadap lebih dari 500 ribu anggota dan simpatisan Partai 

Komunis Indonesia (PKI) yang dilakukan oleh negara sekitar tahun 1965-1967 dan 

pembantaian terhadap warga sipil di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, pada periode 

1970-an. Pada kasus pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI serta 

pembantaian warga sipil di Santa Cruz,
7
 ironisnya pembantaian tersebut dilakukan 

oleh tentara yang merupakan aparat negara. Maka sesungguhnya dapat disimpulkan 

bahwa pembantaian tersebut dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya sendiri. 

Hal ini telah melanggar hak hidup seseorang, yang berarti bahwa setiap orang berhak 

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
8
 

Kasus di atas membuktikan bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi dimana 

saja, tidak bergantung dari tingkat keberadaban negara yang bersangkutan. Dan hal 

                                                           
7
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8
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tersebut dapat dilakukan oleh negara dengan aparat-aparatnya yang seharusnya 

menjadi instrumen penegak Hak Asasi Manusia itu sendiri. Hal ini dilakukan melalui 

kebijakan-kebijakan yang berbau politis serta tidak memenuhi hak-hak asasi warga 

negaranya. Selain di Indonesia, sejarah mencatat banyak pelanggaran HAM di negara 

lain yang justru dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Sebagai contoh, 

kamp kerja paksa dan pembantaian terhadap lawan-lawan politik yang dilakukan oleh 

pemerintah komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong
9
 dalam Revolusi 

Kebudayaan pada tahun 1966-1976. Tujuan utama Revolusi Kebudayaan tersebut 

adalah untuk mewujudkan visi Mao yaitu ―Lompatan Jauh ke Depan‖ yang pada 

intinya bertujuan untuk membuat Republik Rakyat Tiongkok menjadi lebih maju 

dalam segala bidang.
10

  

 Dari sekian banyak contoh kasus pelanggaran HAM tersebut, terdapat kasus 

pelanggaran HAM di Indonesia pada periode rezim Orde Baru yang juga belum 

menemui titik terang dalam proses penyelesaiannya secara hukum. Kasus yang 

dimaksud adalah dugaan pelanggaran HAM berat terhadap tahanan politik (tapol) 

pada tahun 1969-1979 yang terjadi di Pulau Buru, Maluku, dimana kemudian Penulis 

pilih sebagai topik untuk penulisan skripsi ini. 

Adapun latar belakang terjadinya pelanggaran HAM berat kepada para tapol 

di Pulau Buru adalah pergolakan politik di Indonesia yang berujung pada peristiwa 

                                                           
9
 Pendiri Republik Rakyat Tiongkok sekaligus Pemimpin Partai Komunis Tiongkok. 
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 Adanti Pradita, Mengupas Sejarah Revolusi Kebudayaan Cina di Era Mao Zedong, diakses dari 

http://global.liputan6.com/read/2506204/mengupas-sejarah-revolusi-kebudayaan-china-di-era-mao-

zedong, pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 15.40 WIB. 
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penculikan dan pembunuhan enam perwira tinggi dan satu perwira pertama TNI 

Angkatan Darat (AD) yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di Desa Lubang 

Buaya, Jakarta, dimana PKI ditengarai sebagai otak dari peristiwa nahas tersebut.  

Setelah itu, kurang dari 24 jam sesudah penculikan dan pembunuhan para jenderal, 

kota Jakarta berhasil dikuasai kembali oleh TNI AD yang dipimpin oleh Mayor 

Jenderal Soeharto.
11

 TNI AD pun mengambil langkah-langkah untuk menguasai 

keadaan, salah satunya dengan mengontrol pemberitaan pers. Setelah pembunuhan 

para jenderal diketahui, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jakarta Raya, 

Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah mengeluarkan instruksi melalui surat 

perintah No. 01/Drt/10/1965 untuk melarang seluruh penerbitan pers tanpa izin 

khusus di Jakarta. Hanya dua koran yang diijinkan untuk tetap terbit: Berita Yudha 

dan Angkatan Bersenjata. Pelarangan ini kemudian dilakukan di seluruh daerah di 

Indonesia dan menyasar media-media yang berafiliasi dengan PKI.
12 

Kemudian TNI AD melancarkan propaganda-propaganda melalui media 

massa terutama melalui harian Berita Yudha yang dikontrol oleh TNI AD kepada 

masyarakat bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa berdarah Gerakan 30 September. 

Isi dari propaganda tersebut antara lain menyebutkan bahwa para perempuan anggota 

Gerwani
13

 ikut menyiksa para jenderal di Desa Lubang Buaya dengan cara yang 

brutal yaitu dengan memotong alat vital dan mencungkil mata mereka, serta menari 
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 Pada saat peristiwa Gerakan 30 September meletus, Mayor Jenderal Soeharto menjabat Panglima 

Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). 
12

 Wisnu Prasetyo Utomo, Media dan Kebangkitan PKI, diakses dari http://geotimes.co.id/media-dan-

kebangkitan-pki, pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 22.40 WIB. 
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 Singkatan dari ―Gerakan Wanita Indonesia‖. Gerwani merupakan salah satu organisasi sayap PKI. 

http://geotimes.co.id/media-dan-kebangkitan-pki
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setengah telanjang di depan jenazah para jenderal.
14

 Selain itu TNI AD juga menuduh 

TNI Angkatan Udara terlibat dalam gerakan ini. Hal tersebut disebabkan oleh karena 

Desa Lubang Buaya yang merupakan lokasi pembunuhan para jenderal terletak tidak 

jauh dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, yang merupakan 

basis Angkatan Udara. Pemberitaan-pemberitaan tersebut membuat rakyat, terutama 

ormas yang anti PKI marah
15

 dan mendukung TNI AD untuk memburu anggota serta 

simpatisan PKI dan organisasi-organisasi sayapnya seperti Pemuda Rakyat dan 

Barisan Tani Indonesia (BTI). 

 Setelah gagalnya Gerakan 30 September, dilakukan pencarian terhadap para 

petinggi PKI dan pelaku Gerakan 30 September. Ketua PKI, Dipa Nusantara Aidit 

ditangkap oleh tentara dalam pelariannya ke Jawa Tengah. Ia kemudian dieksekusi 

pada tanggal 22 November 1965.
16

 Sementara beberapa petinggi PKI lainnya divonis 

mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub). Para pelaku utama Gerakan 30 

September seperti Letnan Kolonel Untung dan Brigadir Jenderal Soepardjo pun 

bernasib sama dengan para petinggi PKI, mereka divonis mati dan tewas ditangan 

algojo. Memasuki tahun 1966, pejabat militer dan anggota kabinet pemerintahan 

Presiden Soekarno yang terindikasi terlibat Gerakan 30 September pun ditangkap dan 

banyak yang dihukum. Sebagai contoh yaitu Wakil Perdana Menteri I sekaligus 

                                                           
14

 Yuliawati, Gilang Fauzi, dan Angga Kusumadewi, Lapisan Dusta di Balik Legenda Kekejaman 

Gerwani, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160930103757-20-162339/lapisan-

dusta-di-balik-legenda-kekejaman-gerwani/, pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 23.00 WIB. 
15

 Loc.cit. 
16

 Julius Pour, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, & Petualang, (Jakarta: PT Kompas Media 

Nusantara, 2010), hlm 36. 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160930103757-20-162339/lapisan-dusta-di-balik-legenda-kekejaman-gerwani/
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mantan Menteri Luar Negeri, Soebandrio. Ia divonis mati oleh Mahmilub namun 

akhirnya diringankan menjadi hukuman seumur hidup atas permintaan Ratu Inggris, 

Elizabeth II.
17

 Selain Soebandrio, Marsekal Omar Dhani yang kala itu menjabat 

Menteri Panglima Angkatan Udara,
18

 tidak luput dari hukuman. Seperti telah 

dituliskan oleh Penulis bahwa TNI Angkatan Udara pun dicurigai ikut terlibat dalam 

Gerakan 30 September, oleh karena itu Omar Dhani pun ditangkap. Selanjutnya ia 

dipenjara dan menjadi tapol kala Soeharto menjadi penguasa rezim Orde Baru. 

Selain petinggi PKI dan pelaku utama Gerakan 30 September, gerakan 

pembersihan juga ditargetkan kepada anggota dan simpatisan PKI serta organisasi-

organisasi sayapnya. Gerakan pembersihan tersebut dilakukan oleh RPKAD dibantu 

oleh ormas-ormas yang anti PKI. Pencarian dilakukan hingga ke pelosok-pelosok 

desa. Orang-orang yang terdaftar atau dicurigai sebagai anggota serta simpatisan PKI 

dan organisasi-organisasi sayapnya kemudian diburu. Mereka dijemput paksa dari 

rumah masing-masing untuk kemudian dibunuh entah bergiliran atau secara massal. 

Menurut kesaksian sejumlah pihak, baik anggota keluarga para korban pembunuhan 

missal ataupun para korban itu sendiri, tidak semua yang ditangkap merupakan 

anggota PKI ataupun organisasi sayapnya, melainkan banyak di antara mereka yang 

hanya rekan atau anggota keluarga dari orang yang ditangkap tersebut. Yang lebih 

parah lagi, banyak diantara orang-orang yang tertangkap tidak mengetahui secara 

                                                           
17

 Jimmy Haryanto, Ketika Mantan Menlu RI Dijatuhi Hukuman Mati!, diakses dari 

http://www.kompasiana.com/jimmy1962/ketika-mantan-menlu-ri-dijatuhi-hukuman-

mati_5529445af17e6114548b462d, pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 23.17 WIB. 
18

 Panglima TNI Angkatan Udara. Sekarang berubah nama menjadi Kepala Staf Angkatan Udara 

(KSAU). 

http://www.kompasiana.com/jimmy1962/ketika-mantan-menlu-ri-dijatuhi-hukuman-mati_5529445af17e6114548b462d
http://www.kompasiana.com/jimmy1962/ketika-mantan-menlu-ri-dijatuhi-hukuman-mati_5529445af17e6114548b462d
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pasti alasan mereka ditangkap, dan tidak sedikit yang bahkan tidak mengetahui 

tentang peristiwa Gerakan 30 September. Pembunuhan massal tersebut terjadi dalam 

kurun waktu sejak tahun 1965  hingga tahun 1967. 

Berdasarkan versi pemerintah Orde Baru, korban dari pembantaian massal 

tersebut berkisar kurang lebih sejumlah lima ratus ribu orang. Namun beberapa pihak 

mengatakan bahwa sekitar dua hingga tiga juta orang telah menjadi korban dari 

pembantaian massal tersebut. Pada tahun 1966, pakar sejarah dan politik 

berkebangsaan Irlandia, Benedict Anderson, memperkirakan jumlah korban 

meninggal sekitar dua ratus ribu orang dan pada tahun 1985 memberikan perkiraan 

tentang jumlah korban yang meninggal mulai dari lima ratus ribu sampai satu juta 

orang.19 Daerah yang menjadi ―ladang pembantaian‖ terparah adalah Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan Bali. Meskipun begitu, tidak semua orang yang tertangkap 

kemudian dibunuh, terdapat banyak juga yang dipenjara. Orang-orang yang 

dipenjarakan tersebut sebagian besar ditahan tanpa melalui proses peradilan yang sah. 

Kemudian dikarenakan terlalu banyak tapol yang menyebabkan penjara di Pulau 

Jawa tidak cukup menampungnya, maka pemerintah Orde Baru memindahkan para 

tapol ke Pulau Buru. Sekitar 10 ribu tapol dipindahkan ke Pulau Buru, sebuah pulau 

yang terisolasi dan jarang penduduknya. 

Pulau Buru terletak di Maluku dan merupakan pulau kedua terbesar di 

Maluku setelah Pulau Seram. Di Pulau Buru, para tapol mengalami nasib yang sangat 

                                                           
19

 Sonny Wib, Sejarah yang Terlupakan Tentang Soeharto, diakses dari 

http://www.kompasiana.com/nyanyianpulau/sejarah-yang-terlupakan-tentag-

soeharto_55119571813311c14bbc6449,  pada tanggal 4 Januari 2018, pukul 22.19 WIB. 

http://www.kompasiana.com/nyanyianpulau/sejarah-yang-terlupakan-tentag-soeharto_55119571813311c14bbc6449
http://www.kompasiana.com/nyanyianpulau/sejarah-yang-terlupakan-tentag-soeharto_55119571813311c14bbc6449
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buruk. Mereka mengalami penyiksaan secara fisik dan mental. Selain itu mereka 

dijadikan budak untuk mengolah sumber daya alam yang ada di Pulau Buru dengan 

imbalan yang sangat tidak setimpal, dimana hal tersebut membuat hidup para tapol 

sangat menderita. Selain itu, kesehatan para tapol yang tidak diperhatikan 

menyebabkan banyaknya tapol yang mati kelaparan atau mati karena penyakit. 

Adanya dugaan yang disertai berbagai penelusuran yang akan Penulis 

paparkan kemudian di dalam Bab Analisis, bahwa telah terjadi perbudakan, kerja 

paksa, dan penyiksaan yang terjadi terhadap tapol di Pulau Buru menjadi alasan 

Penulis untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 

(Crimes Against Humanity) di Pulau Buru yang dalam hal ini dilakukan oleh negara. 

Dan jika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998, tercantum bahwa 

perbudakan, pemenjaraan, dan penyiksaan merupakan perbuatan-perbuatan yang 

termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.
20

 

Statuta Roma 1998 merupakan sebuah perjanjian yang dibuat pada tanggal 17 

Juli 1998,
21

 dimana Statuta Roma 1998 merupakan dasar lahirnya Mahkamah Pidana 

Internasional (International Criminal Court) yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 2002.  

International Criminal Court (ICC) memiliki latar belakang dan merupakan puncak 

dari serangkaian usaha untuk membentuk suatu mahkamah untuk mengadili pihak-

                                                           
20

 Lihat Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998. 
21

 Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

hlm. 4. 
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pihak yang melakukan kejahatan internasional,
22

 setelah dibentuknya beberapa 

mahkamah internasional sebelumnya seperti International Military Tribunal  (IMT) 

atau dikenal sebagai Nuremberg Tribunal pada tahun 1945, International Military 

Tribunal for the Far East (IMTFE) pada 1946, dimana kedua mahkamah kejahatan 

internasional tersebut dibentuk pasca Perang Dunia II usai. Setelah itu, terdapat 

International Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia (ICTY)
23

 dan International 

Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
24

 yang dibentuk pasca perang dingin usai. 

Keempat mahkamah kejahatan internasional hanya bersifat sementara (ad hoc)
25

 dan 

bukan merupakan peradilan tetap untuk mengadili kejahatan internasional secara 

universal dan permanen. Oleh karena itu, demi penegakan HAM dunia, dibentuklah 

ICC sebagai badan peradilan tetap mengenai kejahatan internasional yang berlaku 

secara universal. Dalam pelaksanaannya, ICC berperan sebagai forum penyelesaian 

sengketa yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang 

yang melakukan pelanggaran terberat terhadap kemanusiaan seperti pembunuhhan 

massal, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan tindakan agresi.
26

 

Sebagai peraturan hukum internasional mengenai kejahatan internasional, di 

dalam Statuta Roma 1998 terdapat empat jenis kejahatan yang diklasifikasikan 

                                                           
22

 Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual, (Cianjur: IMR Press, 

2012), hlm. 267.  
23

 Lihat (http://www.icty.org/) 
24

 Lihat (http://unictr.unmict.org/) 
25

 Bhatara Ibnu Reza, ICC: Suatu Tinjauan Politik dan Hukum, diakses dari 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum, pada tanggal 

22 Agustus 2017, pukul 12.35 WIB. 
26

 Simon, Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional, (Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk 

Mahkamah Pidana Internasional, 2009), hlm. 3. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum
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sebagai kejahatan internasional, dimana kejahatan internasional tersebut yang berada 

dalam ruang lingkup ICC. Keempat jenis kejahatan tersebut adalah pembunuhan 

massal (genosida), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan 

agresi,
27

 dimana keempat jenis kejahatan internasional ini juga termasuk ke dalam 

kategori kejahatan internasional serius (serious crime) karena kejahatan ini melanggar 

hak-hak asasi manusia serta merupakan kejahatan yang mengejutkan hati nurani 

manusia (shocking consciousness of humankind).
28

 Menurut Mark. A. Drumble, 

keempat jenis kejahatan tersebut dipandang sebagai kejahatan internasional serius 

karena memiliki kriteria utama yaitu ―is conduct-planned, systematized, and 

organized-that targets large numbers of individuals based on their actual or 

perceived membership in a particular group that has become selected as a target on 

discriminatory grounds‖.
29

 

Hingga saat ini, ICC sudah beranggotakan 124 negara. Dan berdasarkan 

Statuta Roma 1998, ICC hanya dapat menetapkan yurisdiksinya kepada negara-

negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998. Indonesia sendiri belum 

                                                           
27

 Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998. 
28

 Zainal Abidin, Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Perang 

dalam RKUHP 2015, diakses dari http://reformasikuhp.org/kejahatan-genosida-kejahatan-terhadap-

kemanusiaan-dan-kejahatan-perang-dalam-r-kuhp-2015/, pada tanggal 22 Agustus 2017, pukul 09.30 

WIB. 
29

 Mark. A. Drumble, Atrocity, Punishment, and International Law, (New York: Cambridge University 

Press, 2007), hlm. 4.  

http://reformasikuhp.org/kejahatan-genosida-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-dan-kejahatan-perang-dalam-r-kuhp-2015/
http://reformasikuhp.org/kejahatan-genosida-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-dan-kejahatan-perang-dalam-r-kuhp-2015/
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meratifikasi Statuta Roma 1998
30

 dan dengan demikian Indonesia tidak berada di 

dalam yurisdiksi ICC. 

Belum diratifikasinya Statuta Roma 1998 oleh Indonesia menjadi penghambat 

sekaligus tantangan bagi tanggung jawab negara untuk melakukan proses 

penyelesaian kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang terjadi di Pulau Buru, 

dimana kasus tersebut masih belum mengalami proses penyelesaian secara hukum 

hingga hari ini. Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Pulau Buru menjadi hal 

yang ditutup-tutupi oleh rezim Orde Baru hingga kejatuhan Presiden Soeharto pada 

tahun 1998. Meskipun telah dilakukan berbagai investigasi dan penyelidikan terhadap 

kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Pulau Buru, terutama setelah 

disahkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai instrumen HAM 

nasional, namun belum terdapat langkah konkrit dari negara untuk menyelesaikan 

kasus ini secara hukum. 

Oleh karena Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 

1998 merupakan salah satu contoh kejahatan internasional serius dan juga 

pelanggaran HAM berat yang masuk ke dalam yurisdiksi kewenangan ICC, serta 

prinsip tanggung jawab negara yang dijunjung oleh instrumen-instrumen HAM 

internasional untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di 

wilayahnya,  maka Penulis ingin meneliti tentang bagaimana kompetensi ICC yang 

                                                           
30

 Khaerudin, Indonesia Belum Ratifikasi Statuta Roma, diakses dari 

http://nasional.kompas.com/read/2011/11/17/23263650/indonesia.belum.ratifikasi.statuta.roma, pada 

tanggal 13 Desember 2017, pukul 18.58 WIB. 

http://nasional.kompas.com/read/2011/11/17/23263650/indonesia.belum.ratifikasi.statuta.roma
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berperan sebagai mahkamah kejahatan internasional yang berkompetensi 

mengadakan proses peradilan bagi individu yang melakukan kejahatan internasional 

serius untuk mengadili para pelaku yang terkait dengan kejahatan terhadap 

kemanusiaan yang terjadi di Pulau Buru serta kewajiban negara untuk mengadakan 

penyelesaian secara hukum yang harus dilakukan sebagai subjek hukum internasional 

yang memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia 

sesuai dengan DUHAM 1948, serta tanggung jawab negara kepada korban-korban 

eks tahanan politik di Pulau Buru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan 

topik skripsi, maka Penulis mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut: 

 1. Bagaimana kewajiban negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 

berat berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan kepada tahanan politik di Pulau 

Buru secara hukum? 

2. Bagaimana kompetensi ICC untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 

berat berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan kepada tahanan politik di Pulau 

Buru? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.         Untuk menganalisis dan mengetahui kewajiban negara untuk menyelesaikan 

kasus pelanggaran HAM berat berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 

kepada tahanan politik yang terjadi di Pulau Buru. 

2.   Untuk menganalisis dan mengetahui kompetensi ICC terhadap kasus 

pelanggaran HAM berat berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang 

terjadi di Pulau Buru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam dua segi, yaitu segi 

akademis dan segi praktis. 

 1.4.1 Segi Akademis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi tambahan bagi 

mahasiswa/i Ilmu Hukum yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai tinjauan 

hukum internasional terhadap HAM dan pelanggaran terhadap HAM. 

 1.4.2 Segi Praktis 

 Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pembaca dan mengenai kasus 

kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Pulau Buru dan tanggung jawab 

negara terhadap pelanggaran HAM berat tersebut. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab yang mana dari 

setiap bab terdiri beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab pertama ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian berisi 

informasi menyeluruh mengenai skripsi ini berupa muatan permasalahan yang 

diangkat serta rumusan peraturan hukum terkait dengan judul pada penelitian ini. 

Dibuat secara sistematis dengan mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab kedua ini menjadi diuraikan dua sub-bahasan yaitu Landasan Teori 

dan Landasan Konseptual. Landasan Teori sebagai dasar bagi penelitian yang 

dilakukan Penulis berupa penjabaran teori-teori yang telah dipahami oleh masyarakat 

dalam bidang terkait dengan logika deduktif . Sedangkan Landasan Konseptual 

berupa terminologi yang menguraikan makna dari definisi dan pengertian atas istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis sebagai dasar 

pembenar dan batasan agar penulis tidak sembarangan menarik kesimpulan 

berdasarkan asumsi maupun bertolak belakang dari permasalahan yang diteliti.  

 



18 
 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ketiga ini diuraikan mengenai tata cara Penulis dalam menelusuri 

atau melakukan pencarian terhadap jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 

skripsi ini. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab keempat ini diuraikan jawaban mengenai rumusan masalah yang 

terdapat dalam BAB 1 berupa pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Penulis. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab kelima ini diuraikan kesimpul dari hasil penelitian, beserta saran 

yang dapat direkomendasikan dalam rangka menjawab isu hukum yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 




