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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perang Dunia II telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang 

merpakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani 

di antara negara anggota Liga Bangsa-Bangsa tersebut. Pelanggaran-

pelanggaran tersebut adalah dalam bentuk kekejama yang tiada taranya serta 

pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingannya oleh pihak tentara 

Jerman dan sekutunya; kejadian-kejadian itu telah memperkuat kehendak 

untuk mengajukan kembali hahasam pembetukan suatu Mahkaman Pidana 

Internasional. Di antara pendukung gagasan pembentukan mahkamah 

tersebut sesudah Perang Dunia II, adalah Profesor Lauterpacht dari 

Universitas Oxford dan Hans Kelsen dari Universitas California yang 

menegaskan bahwa pembentukan mahkamah tersebut sangat penting untuk 

mengadili penjahat perang dan sekaligus membawa akibat penting terhadap 

perbaikan-perbaikan didalam hubungan internasional.1 

Bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman sebagai akibat 

peperangan, maka masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-

Bangsa telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang 

dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan 

merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. 

                                                           
       1 Romli Atmasasmita, 2000, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, 

Bandung, Hal. 4 
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Beberapa tindak pidana atau kejahatan tersebut di atas, antara lain adalah 

agresi (agression), kejahatan perang (war crimes), pembasmian etnis 

tertentu (genocide), pembajakan di laut (piracy), penculikan (kidnapping), 

dan narkotika (narcotic crimes) sudah termasuk tindak pidana yang sangat 

merugikan masyakarat internasional.2 

Mahkamah Pidana Internasional (Intenational criminal Court) 

didirikan untuk mengadili pelaku kejahatan perang. Seiring dengan 

perjalannya dalam mengadili pelaku kejahatan paling serius dalam dunia 

internasional yang dilakukan secara individu. International criminal court 

(ICC) atau Mahkamah Pidana Intenasional didirikan berdasarkan pada 

statuta Roma 1998 yang subjek hukumnya adalah individu atau perorangan. 

Hal ini dimaksukan agar pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana 

internasional dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah 

dilakukannnya. Hal ini juga diperlukan kerjasama dengan pihak Negara 

dimana pelaku atau tindak pidana itu terjadi.3 

Hukum Pidana Internasional mempunyai peran dan fungsi sebagai 

“jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan 

Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah 

Pidana Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat 

independen dan tidak memihak yang memutus serta mengadili suatu perkara 

yang dipersengketakan oleh negara-negara yang berkonflik. Oleh karena itu 

                                                           
       2 Ibid. Hal. 5 

       3 Arie Siswanto, 2005, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia 

Indonesia, Bogor, Hal. 4. 
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maka Hukum Pidana Internasional inilah yang merupakan jalan keluar” bagi 

negara-negara yang berkonflik. Agar hukum nasional di masing-masing 

negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya. 

Dari aspek ini, maka menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa 

memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki 

kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka 

hukum masing-masing diantara negara mempunyai kedudukan yang sama.4 

Peran Hukum Pidana Internasional pada hakikatnya teramat penting 

agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain. 

Tegasnya, agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap 

negara yang lebih kecil. Apabila dijabarkan lebih jauh maka fungsi dari 

Hukum Pidana Internasional ini merupakan penjabaran dari asas 

nonintervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur 

tangan atas masalah dalam Negara lain, kecuali negara itu sendiri 

menyetujui secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan 

kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung 

pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa 

persetujuan negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas 

non-intervensi.5 

Telah banyak negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma sebagai 

hukum nasionalnya. Tercatatat sudah lebih dari 100 negara yang telah 

                                                           
       4 Ibid. Hal. 2 

       5 Loc.Cit. 
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mengadaptasikan Statuta Roma pada hukum nasionalnya.6 Indonesia sendiri 

belum melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma. Banyak hal yang harus 

dipertimbangkan dari meratifikasi suatu peraturan ataupun perjanjian 

internasional. Belum lagi dampaknya pada hukum pidana nasional yang 

tentunya akah mendapatkan tambahan maupun pengurangan.  

Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan 

kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya peristiwa 1965, Semanggi I, 

Semanggi II, Tragedi Trisakti, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Tanjung 

Priok, Penembak Misterius, Penculikan Aktivis 1998, Kasus-Kasus di 

Papua dan Aceh, Timor Leste dan Konflik Suku Dayak dan Madura di 

Sampit. 7  

Beberapa contoh kasus di atas, adalah contoh kasus yang pada 

dasarnya pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pelanggaran HAM 

berat yang merupakan salah satu dari kejahatan yang diatur di Statuta Roma. 

Berkaitan dengan itu, sebenarnya Indonesia telah memiliki mekanisme 

hukum untuk proses peradilan terhadap kejahatan kemanusiaan. Namun itu 

hanya sebatas terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM yang secara terbatas telah mengadopsi ketentuan-

ketentuan dalam Statuta Roma. 

                                                           
       6 www.iccnow.org 

       7 Indria Fernida, 2009, Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas, dan Penegakan Hukum di 

Indonesia, IDSPS Press, Jakarta 
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Statuta Roma yang merupakan hasil dari perjanjian internasional, 

jika ingin meratifikasinya Indonesia harus melihat kembali pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dilengkapi oleh 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang 

merupakan pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan perjanjian 

internasional dengan negara lain ataupun jika ingin melakukan ratifikasi. 

Pemerintah Indonesia jika berkaitan dengan Statuta Roma telah 

berkali-kali berjanji akan meratifikasi Statuta Roma dan menjadikannya 

sebagai hukum nasional, terhitung sejak tahun 2008 melalui Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono yang telah mencanangkan ratifikasi terhadap Statuta 

Roma. Begitu juga dengan beberapa desakan-desakan dari masyarakat dan 

lembaga swadaya masyarakat yang ingin Indonesia segera meratifikasi 

Statuta Roma dalam usaha untuk mencegah kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Namun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta 

Roma sehingga Indonesia belum termasuk dalam negara pihak ICC dan 

terlebih lagi Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 Tentang Pengadilan HAM yang mengatur tentang proses pengadilan 

pelanggaran HAM di Indonesia. Namun efektivitas penegakan pengadilan 

HAM terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masih tidak terdengar 

suaranya. Dibutuhkan adanya tambahan dan perubahan dalam peradilan 

HAM di Indonesia, salah satunya melalui Statuta Roma.  
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Sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk mengajukan 

penelitian hukum dengan judul : “URGENSI INDONESIA 

MERATIFIKASI STATUTA ROMA DAN HARMONISASINYA 

PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG 

PENGADILAN HAM” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa urgensi Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma 1998? 

2. Apakah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan 

HAM harmonis dengan Statuta Roma 1998? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui urgensi Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma 

1998. 

2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 

Tentang Pengadilan HAM harmonis dengan Statuta Roma 1998. 

 

D. Manfaat  

Berdasarkan tujuan penelitian dalam oenulisan penelitian maka 

penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adupun kedua 

kegunaan tersebut adala sebagai berikut : 
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1. Aspek Teoritis   

Hasil dari penelitian ini mampu menjadi sumbangan wacana 

pengetahuan dan penafsiran mengenai hubungan hukum nasional 

dengan hukum internasional terutama hal-hal yang berhubungan 

dengan rencana Indonesia yang ingin meratifikasi Statuta Roma dan 

harmonisasinya terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang 

Pengadilan HAM terkait kejahatan terhadap kemanusiaan. 

2. Aspek Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan atau referensi bagi mahasiswa, akdemisi, masyarakat dan pihak 

penegak hukum terkait penafsiran hukum nasional dengan hukum 

internasional terutama terhadap Indonesia yang ingin meratifikasi 

Statuta Roma sebagai hukum nasional dan harmonisasinya terhadap 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM terkait 

kejahatan terhadap kemanusiaan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna dalam rangka untuk meningkatkan daya tarik 

terhadap pendidikan ilmu hukum dengan konsentrasi hukum pidana dan 

dapar menjadi sebuah referensi tambahan dalam bidang ilmu hukum 

khususnya perihal rencana Indonesia yang ingin meratifikasi Statuta Roma 

dan harmonisasinya terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang 

Pengadilan HAM. 
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F. Metode Penelitian 

I. Metode Pendekatan 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang menggunakan kajian-

kajian dan sumber hukum yang berlaku. Maka dari itu penulis dalm 

penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan 

undang-undang (statute Aprroach) dan pendekatan perbandingan 

(comparatif aprroach), yaitu: 

a. Pendekatan undang-undang (statue aproach) 

Pada pendekatan ini menggunakan pendekatan regulasi dan 

legislasi yaitu produk perundang-undangan Beshikking/ decree yang 

merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi 

yang bersifat konkret dan khusus. Sehingga penulis menggunakan 

pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM dan Statuta Roma. 

b. Pendekatan perbandingan (comparative aproach) 

Pada pendekatan ini  menggunakan studi perbandingan hukum, 

dimana menurut Gutteridge perbandingan hukum merupakan suatu 

metode studi dan penelitian Hukum. penulis dalam pendekatan ini 

membandingkan hukum suatu negara dengan hukum internasional 
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yaitu hukum negara Indonesia dan hukum internasional yakni Statuta 

Roma.8 

II. Jenis Bahan Hukum 

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah:  

1. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari hukum 

positif/peraturan perundang-undangan, diantaranya: 

− Rome Statute of The International Criminal Court 1998. 

− Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

− Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan 

HAM 

− Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Perjanjian 

Internasional 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang mendukung data hukum 

primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, 

dan lain-lain. 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang diperoleh dari enslikopedi, 

kamus, Glossary, dan lain-lain. 

 

 

 

                                                           
       8 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Surabaya, Prenadamedia 

Grup. Hal. 136 
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III. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan 

membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat 

catatan-catatan. 

b. Studi Dokumen  

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara mempelajari dokumen atau lain-lain untuk mendapatkan 

data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

IV. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang dipakai 

adalah analisa isi (content analysis), analisa perbandingan (comparative 

analysis), analisa kesesuaian dan atau analisa keselarasan dan dibantu 

dengan penafsiran sosiologis yang terdapat salah satunya ialah di dalam 

Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM. Di dalam penafsiran ini bahwa Undang-Undang 

sebagai dari bagian penting dari usaha untuk menyelaraskan antara 

peraturan yang sudah ada dengan lingkup bidang pengaturannya dan 

situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat didalamnya 7 sub bab. Yaitu latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, 

metode penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan kerangka teori yang keseluruhan meliputi : Tinjauan 

umum mengenai hukuum internasional, Tinjauan umum tentang hukum pidana 

internasional, Tinjauan umum tentang Statuta Roma/Mahkamah Pidana 

Internasional, dan tinjauan umum tentang Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM.  

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang telah dikaji dan dianalisa secara 

sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi 

tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang 

diangkat. 


