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BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENGGUNAAN SENJATA

KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNAL

4.1 Tanggung Jawab Negara Dalam Konflik Bersenjata Internal di Suriah

Menurut Hukum Internasional

4.1.1 Yurisdiksi Konvensi-Konvensi Internasional Mengenai Pengaturan

Penggunaan Senjata Kimia Terhadap Negara Suriah

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, pengaturan mengenai

penggunaan senjata kimia terdapat didalam berbagai kovensi internasional

diantaranya Protokol Gas Jenewa tahun 1925, Konvensi Jenewa 1949, Konvensi

Senjata Kimia tahun 1993 dan Statuta Roma tahun 1999. Tetapi, kebanyakan dari

konvensi-konvensi tersebut mengatur mengenai penggunaan senjata kimia dalam

konflik bersenjata internasional, bukan non-internasional. Lebih jauh lagi, tidak

terdapat aturan mengenai tanggung jawab individu bagi para pelaku penggunaan

senjata kimia dalam konflik bersenjata non-internasional dalam Statuta Roma dalam

peradilan ICC.

Suriah telah menjadi negara peserta Protokol Gas Jenewa tahun 1925 dan

telah terikat pada ketentuan-ketentuannya. Suriah juga merupakan negara peserta dari

repository.unisba.ac.id



98

Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai hukum perang dan telah

dipertimbangkan sebagai hukum kebiasaan internasional. Dalam konvensi tersebut

membedakan mengenai perlindungan dalam konflik bersenjata internasional dan non-

internasional (internal). Masyarakat internasional akhirnya membuat konvesi yang

terpisah untuk melarang penggunaan senjata kimia dan produksi senjata komia yang

dikenal dengan Konvensi Senjata Kimia yang mulai berlaku sejak tahun 1997.164

Konvensi ini diratifikasi oleh 189 negara peserta165, yang berarti hamper seluruh

negara di dunia meratifikasi konvensi ini. Negara yang tidak meratifikasi atau pun

menjadi peserta dalam konvensi ini hanyalah Angola, Mesir, Korea Utara, Sudan dan

Suriah.166 Burma dan Israel telah menandatangani konvensi ini tetapi tidak

meratifikasinya.167 Konvensi ini dapat diterapkan dalam konflik bersenjata internal,

tetapi bagaimanapun juga Suriah tidak menandatangani dan tidak meratifikasi

konvensi ini sehingga Organisasi Pelarangan Senjata Kimia ini tidak dapat berbuat

banyak dalam konflik bersenjata internal di Suriah, terutama mengenai penggunaan

senjata kimia di dalam konflik tersebut.

Pada akhirnya, Suriah merupakan negara peserta dari Konvensi Genosida dan

Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik yang melidungi hak untuk

164 “The Chemical Weapon Convention: Eliminating A Whole Category of Weapons of Mass
Destruction”. U.S Dept of State, Bureau of Public Affairs 2011.
http://www.state.gov/documents/organization/177084.pdf diakses pada 13 Juni 2014
165 Lihat OPCW Member States dalam Organisasi Pelarangan Senjata Kimia.
http://www.opcw.org/about-opcw/member-states/ diakses pada 13 Juni 2014
166 Non-Member States. Ibid
167 Ibid
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hidup168 dan melarang penggunaan senjata kimia.169 Konvensi-konvensi tersebut

tidak mengatur secara jelas mengenai pelarangan dalam melakukan genosida atau

membunuh secara illegal. Oleh karena itu, konvensi-konvensi tersebut tidak dapat

digunakan sebagai dasar hukum dalam pelarangan penggunaan senjata kimia yang

dilakukan oleh Suriah. Jika Suriah melakukan senjata kimia dengan tujuan untuk

membunuh warga sipil secara illegal atau untuk melakukan genosida, hal itu dapat

melanggar kewajiban Suriah sebagai negara peserta konvensi, tetapi apabila Suriah

menggunakan senjata konvensional dalam melakukan hal tersebut, maka pelanggaran

itu tidak berlaku lagi.170

Berdasarkan uraian diatas, sejauh ini belum ada konvensi internasional yang

secara ekplisit dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi

kepada Suriah dalam tindakannya menggunakan senjata kimia agar Suriah dapat

dimintai pertangungjawabannya secara individu maupun secara kolektif dalam

memberikan pemulihan terhadap warga sipil yang telah menjadi korban selama

konflik bersenjata internal ini berlangsung. Sampai saat ini, hanya Dewan Keamanan

PBB yang dapat melakukan tindakan yang tegas dalam penghentian konflik

bersenjata di Suriah melalui Resolusi PBB yang disepakati oleh seluruh anggota

Dewan Keamanan.

168 Lihat Pasal 6 dalam International Covenant on Civil and Political Rights.
169 Lihat Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion. ICJ. 1996. hal 25
170 Jillian Blake and Aqsa Mahmud. “A Legal Red Line?: Syria and the Use of Chemical Weapons in
Civil Conflict”. UCLA Law Review Discourse No. 244. 2013. hal 254
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4.1.2 Responsibility to Protect sebagai Suatu Langkah Penyelesaian Konflik

Bersenjata Internal di Suriah

Penggunaan angkatan bersenjata dalam melindungi warga sipil merupakan

salah satu dari masalah yang paling kontroversial dalam hukum internasional.

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya mengenai doktrin R2P, masyarakat

internasional telah diberi kerangka dalam mencegah atau menghentikan kejahatan

kekejaman massa yang merupakan karakter utama terjadinya tragedi kemanusiaan.

Sebelum Dewan Keamanan PBB memberikan kewenangan dalam penggunaan

angkatan bersejata, terlebih dahulu harus telah dilaksanakan segala metode-metode

penyelesaian konflik secara damai dan non-militer.

Pertama-tama, telah dibahas bahwa R2P dapat dilakukan apabila Dewan

Keamanan gagal untuk menjalankan perannya sebagai penengah konflik. Dalam

hubungannya dengan konflik Suriah, Dewan Keamanan PBB telah kehilangan

jalannya dalam menemukan resolusi konflik, sehingga utusan PBB dalam

penyelesaian konflik di Suriah yaitu Koffi Annan mengundurkan diriTelah diketahui

bahwa pelarangan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang

merupakan jus cogens. Telah diketahui juga sebelumnya bahwa doktrin R2P

mengizinkan intervensi militer apabila suatu negara yang sedang dilanda konflik

tersebut tidak dapat melindungi warga sipilnya. Berdasarkan pilar ketiga dari R2P

yang telah dibahas pada bab sebelumnya, pilar tersebut dapat melegalkan intervensi

militer dari pihak asing dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
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 Adanya suatu fakta yang dapat dijadikan bukti bahwa suatu

pelanggaran terhadap jus cogens telah terjadi atau sedang terjadi.

Pencarian fakta ini dilakukan oleh organisasi internasonal yang

bersifat netral.

 Segala upaya secara damai, seperti upaya diplomasi atau upaya non-

militer lainnya telah dilakukan namun tidak menimbulkan efek yang

signifikan.

 Dewan Keamanan PBB sudah tidak bisa menjalankan kewenangannya

dengan efektif dalam menemukan resolusi konflik Suriah

 Intervensi kemanusiaan harus diminta dari kelompok-kelompok yang

kredibel yang berlawanan dengan rezim Al-Assad, yang juga menjadi

korban dari kekejaman rezimnya.

Dalam penerapannya di Suriah, pencarian fakta-fakta untuk membuktikan

telah terjadinya pelanggaran terhadap jus cogens telah dilakukan oleh UNHRC.

Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa Berdasarkan laporan UNHRC, rezim Al-

Assad telah melakukan serangan yang meluas dan sistematis, serta telah melakukan

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu juga, rezim Al-Assad telah

melakukan serangan senjata kimia yang sasarannya adalah pemukiman sipil.
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Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNHRC, dapat disimpulkan bahwa

Suriah telah gagal dalam melindungi warga negaranya.171

Selain laporan dari UNHRC, para pakar hukum internasional juga ikut

berkontribusi dalam pencarian fakta di Suriah, salah satunya adalah Professor David

Crane, seorang hakim senior pada Peradilan Khusus di Sierra Leone. Ia memimpin

sebuah tim untuk menulis laporang mengenai dokumentasi atas tindakan-tindakan

kekejaman massal yang telah terjadi di Suriah sejak tahun 2011.172 Laporan dari

Profesor Crane menyatakan bahwa benar telah terjadi kekejaman massal di Suriah,

termasuk juga pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Al-

Assad.173 Berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan, maka R2P ini dapat

dilaksanakan. Selain itu juga masyarakat internasional dimungkinkan untuk

melakukan intervensi berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan berdasarkan

sumber-sumber yang valid, metodologi yang transparan, serta penilaian yang objektif

bahwa sebuah kedaulatan negara yakni kedaulatan Suriah justru melakukan

kekejaman massal.

Upaya secara damai pun telah dilakukan selama konflik di Suriah terjadi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Liga Arab dan PBB

bekerjasama dalam melakukan upaya perdamaian secara diplomatik dengan

mengirimkan utusan dari PBB yaitu Koffi Annan yang pada akhirnya mengundurkan

171 Lihat Independent International Commission of Inquiry: Report On Syrian Arab Republic. hal 126
172 Ibid. hal 43
173 Ibid. hal 70
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diri karena tidak memiliki kemampuan lagi dalam mengusulkan resolusi konflik.

Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa segala upaya damai tidak dapat dilakukan

secara efektif dan hal ini pula yang dapat memberikan jalan kepada masyarakat

internasional dalam melakukan intervensi berdasarkan prinsip-prinsip R2P.

Dewan Keamanan PBB sebagai patokan dalam mengupayakan penghentian

konflik di Suriah pun tidak dapat berbuat banyak. Hal ini dibuktikan dengan

kebuntuan yang dialami oleh Dewan Keamanan, dimana setiap usulan dalam

melakukan intervensi selalu diveto oleh Russia dan Tiongkok. Tiga buah resolusi

telah dikeluarkan oleh PBB termasuk draf resolusi yang diusulkan oleh Inggris yang

didukung Amerika Serikat, Perancis dan Jerman yang mengancam untuk melakukan

intervensi apabila pemerintah Suriah tidak menarik penggunaan senjata-senjata berat

di dalam wilayah pemukiman warga sipil dalam waktu 10 hari. 174 Tetapi walaupun

demikian, dalam melaksakan doktrin R2P, masyarakat internasional tidak dapat

menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh R2P dalam melewati kewenangan

Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi militer karena bagaimanapun

juga Dewan Keamanan  PBB sebagai kunci dalam memberikan izin untuk melakukan

intervensi militer harus dihormati oleh masyarakat internasional.

Intervensi pun dapat dilakukan dengan adanya permintaan dari suatu

kelompok yang menjadi korban kekejaman rezim Al-Assad. Dalam kasus-kasus

174 Russia, China Veto Syrian Conflict Resolution dalam U.N. The Wall Street Journal. 19 Juli 2012.
Dalam Paul R. William J, Trevor Ulbrick & Jonathan Worboys. Op Cit. hal 498

repository.unisba.ac.id



104

sebelumnya seperti di Irak, pemimpin dari Komunitas Suku Kurdis meminta

perlindungan kepada Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk melindungi

masyarakatnya dari Saddam Hussein.175 Serupa dengan tindakan yang dilakukan

Komunitas Suku Kurdis, di Kosovo juga terdapat kelompok Kosovo Liberation Army

yang meminta bantuan kepada masyarakat internasional dalam beberapa peristiwa

yang terjadi di Kosovo.176 Berdasarkan kedua tindakan yang pernah dilakukan oleh

Irak dan Kosovo, dapat dilihat bahwa intervensi dapat dilakukan oleh masyarakat

internasional secara sah, walaupun tidak ada perizinan dari Dewan Keamanan PBB.

Oleh karena kekejaman massal yang sangat besar yang terjadi di Suriah, dan

juga kegagalan negara Suriah dalam melindungi warga sipilnya, maka berdasarkan

uraian diatas, doktrin R2P dapat mendukung intervensi militer di Suriah sebagai

penearapan prinsip tanggung jawab negara. Penggunaan senjata kimia di Suriah

bagaimanapun  juga bukan merupakan alasan utama dalam intervensi militer, tetapi

dapat menjadi satu alasan yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan intervensi

kemanusiaan maupun intervensi militer.

175 Peter Malanczuk. “The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf
War”. Eourope Journal of International Law. 1991. hal 121
176 Carlotta Gall. “Conflict in the Balkans: In Kosovo: Top Ethnic Albanian Rebel Asks NATO to Start
Strikes”. NY Times. 23 Maret 1999. http://www.nytimes.com.1999/03/23/world/conflict-balkans-
kosovo-top-ethic-albanian-rebel-asks-nato-starts-strikes.thml?pagewanted=all&arc=pm; dalam Paul
R. William J, Trevor Ulbrick, & Jonathan Worboys. Op Cit. hal 501
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4.1.3 Mekanisme Peradilan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara atas

Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata Internal di Suriah

Pada bulan Agustus 2013, the Independent International Commission of the

Inquiry on the Syrian Arab Republic melaporkan mengenai pembantaian dan

pembunuhan secara tidak sah, penangkapan  sewenang-wenang dan penahanan yang

tidak sah, penghilangan secara paksa, penyerangan secara tidak sah terhadap warga

sipil dan objek-objek yang dilindungi, perampasan dan penghancuran rumah,

penggunaan senjata illegal termasuk senjata kimia, serta penyerangan yang bertubi-

tubi.177 Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tindakan kejahatan perang dan

kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dilakukan baik oleh rezim Al-Assad dan

juga kelompok anti-pemerintahan.178 Tanggung jawab secara individu atas tindakan

tersebut harus dilakukan. Dalam pembahasan ini, akan dipaparkan mengenai

peradilan-peradilan yang dimungkinkan dapat mengadili para pelaku kejahatan

tersebut di mata internasional.

Pertama, peradilan yang pertama kali harus diselenggarakan adalah peradilan

domestik di Suriah. Hal ini berdasarkan prinsip exhaustion of local remedies yang

telah dibahas pada bab sebelumnya. Prinsip ini harus dilakukan dalam rangka

menghormati kedaulatan negara Suriah dalam mengadili pelaku kejahatan di

wilayahnya.

177 Lihat Independent International Commission of Inquiry: Report On Syrian Arab Republic. hal 40 -
190.
178 Ibid. hal 192
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Terdapat berbagai keuntungan apabila peradilan dilakukan di negara tempat

kejahatan tersebut terjadi, termasuk dapat memudahkan warga sipil setempat dalam

memberikan kesaksian dan bukti-bukti dalam mengadili pelaku, yang mana

semuanya tergantung pada kerjasama pemerintah negara tersebut.

Walaupun demikian, peradilan di tingkat domestik ini tidak mungkin

dilakukan, mengetahui bahwa konflik yang terjadi di Suriah belum selesai. Bahkan,

apabila konflik di Suriah telah berakhir, akan tetap menghadapi berbagai kesulitan

dalam melakukan investigasi dan melakukan tuntutan atas kejahatan internasional

yang kompleks yang telah dilakukan di negaranya. Penguatan terhadap institusi

peradilan domestik penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing

individu yang tidak bisa diinvestigasi dan dituntut di tempat lain dapat tetap dihukum.

Selanjutnya, apabila peradilan domestik gagal untuk dilakukan, maka ICC

adalah peradilan yang siap untuk mengadili para pelaku kejahatan. ICC memiliki

kapasitas dalam menginvestigasi dan mengadili kejahatan internasional yang

kompleks. Peradilan ini juga tidak rentan terhadap proses penuntutan yang berat

sebelah dan memperkecil kemungkinan untuk terjadinya konflik yang lebih jauh di

suatu negara. Lebih jauh lagi, ICC juga memperkecil kemungkinan adanya intervensi

politik dari para pelaku yang memiliki jabatan tertentu di pemerintahan suatu negara

tersebut, sehingga semua pelaku dari kalangan paling bawah hingga yang teratas

dapat diadili dalam tingkat yang sama. Terdapat beberapa kesulitan untuk melakukan

peradilan di tingkat ICC mengingat Suriah bukanlah negara peserta dari Statuta
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Roma. Oleh karena itu,  sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya,

sebuah pelimpahan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB kepada ICC diperlukan

agar ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili warga negara Suriah.

Dalam praktek sebelumnya, Dewan Keaaman PBB sudah pernah memberikan

kewenangan kepada ICC untuk dapat mendirikan peradilan dalam kasus di Sudan

tahun 2005 dan kasus Libya pada tahun 2011.179 Tetapi pada kasus di Suriah, pada

saat beberapa anggota Dewan Keamanan PBB seperti Perancis dan Inggris yang

mendukung penyerahan kewenangan atas kasus Suriah kepada ICC, di saat yang

sama Russia dan Tiongkok yang juga merupakan anggota Dewan Keamanan PBB

yang mempunyai hak untuk memveto, tidak menyetujui hal tersebut. Kesulitan

lainnya ialah walaupun ICC dapat diterapkan di Suriah, ketergantungan jaksa

penuntut ICC kepada kerjasama dengan pemerintah Suriah sangatlah besar dalam

rangka untuk mendapatkan bukti-bukti, mengirimkan para tersangka ke pengadilan,

melindungi saksi dan lain-lain.

Terdapat 3 aturan di dalam Statuta Roma yang dapat mencakup mengenai hal

penggunaan senjata kimia.180 Ketiga peraturan tersebut hanya mencakup dalam ruang

179 Lihat Resolusi Dewan Keamanan PBB S/Res/1593 untuk kasus Sudan, tertanggal 31 Maret 2005;
dan Resolusi Dewan Keamanan PBB S/Res/1970 untuk kasus Libya, tertanggal 26 Februari 2011.
180 Lihat Pasal 8 ayat (2)(b)(ii) Statuta Roma 1998, dalam Pasal tersbut terdapat pelarangan terhadap
penggunaan senjata-senjata beracun”, lihat juga Pasal 8 ayat (2)(b)(xvii) yang melarang dalam
mengembangkan senjata yang dapat membuat sesak nafas, beracun, dan gas-gas lainnya, dan segala
cairan, material atau peralatan yang dapat dianalogikan demikian. Lihat juga Pasal 8 ayat 2(b)(xx)
yang melarang penggunaan senjata, proyektil dan metode dalam perang yang mana dapat
menyebabkan penderitaan yang tidak perlu yang termasuk juga kedalam pelanggaran terhadap hukum
humaniter internasional.
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lingkup konflik bersenjata internasional saja, tetapi pada Konferensi Tinjauan Ulang

Statuta Roma pada tahun 2010, Pasal 8 telah diamandemen, dengan memperluas

cakupannya kepada konflik bersenjata non-internasional seperti yang sedang terjadi

di Suriah.181 Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) (a) dan (f) Statuta Roma, senjata

kimia juga dapat secara tidak langsung dianalogikan sebagai kejahatan terhadap

kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma apabila dilihat dari jenis serangannya, yaitu

“serangan langsung yang meluas, sistematik terhadap warga sipil, yang dilakukan

dengan sengaja”, yang menghasilkan satu atau lebih tindakan yang dilarang oleh

Statuta Roma, seperti pembunuhan atau penyiksaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

walaupun Suriah bukan merupakan negara peserta dari Statuta Roma, tetapi tetap

dapat dimungkinkan untuk mengadakan proses peradilan dibawah ICC dengan

mengandalkan pelimpahan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB. Selain itu,

walaupun dalam Statuta Roma tidak secara tertulis menyebut pelarangan terhadap

senjata kimia, tetapi berdasarkan analisis terhadap Pasal 7 dan Pasal 8, senjata kimia

dapat termasuk kedalam kriteria senjata yang dilarang dalam Pasal tersebut. Sehingga

Statuta Roma juga mempunyai yurisdiksi substantif terhadap penggunaan senjata

kimia, terutama dalam konflik bersenjata internal di Suriah.

Selain peradilan domestik dan ICC, peradilan internasonal sementara (ad hoc)

seperti Ad Hoc International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

181Lihat Amandemen dari Statuta Roma 1998 RC/Res.5 tahun 2010.
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atau Ad Hoc International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) juga dapat

dimungkinkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB sebelum peradilan di tingkat ICC

dilakukan. Pendirian peradilan pidana internasional telah diusulkan oleh Amerika

Serikat terhadap kasus di Suriah pada bulan September 2013.182 Tetapi jika

dibandingkan berdasarkan biayanya, akan lebih efektif jika peradilan dilakukan

dibawah ICC daripada mendirikan peradilan sementara seperti ICTY atau ICTR,

karena peradilan semacam itu justru memakan biaya yang relatif lebih mahal daripada

peradilan ICC183 yang telah mempunyai mekanisme permanen sehingga dalam proses

pendirian institusinya tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Dengan demikian, daripada mendirikan peradilan sementara, lebih baik PBB

melimpahkan kewenangannya kepada ICC untuk mengadili para pelaku berdasarkan

Pasal 13 (b) Statuta Roma untuk mendirikan institusi peradilan yang baru dengan

tujuan yang sama.

Pendirian Peradilan Campuran (hybrid court) juga dapat dimungkinkan

dengan mekanisme menggabungkan elemen internasonal dan domestik dalam

pelaksanaan peradilannya. Elemen-elemen tersebut bisa dalam bentuk personil-

personil, atau penerapan hukumnya. Pada bulan Agustus 2013, sekelompok ahli

182 Lihat Immediate Establishment of a Syrian War Crimes Tribunal Resolution. H.Con. Res. 51, 113th

Congress tahun 2013, dalam Annika Jones. Op Cit. hal 811
183 Berdasarkan laporan dari Leitner Centre of International Justice, total biaya dari pendirian ICTY
diestimasikan mencapai US$ 2.319.357.047, dan biaya pendirian ICTR diestimasikan mencapai US$
1.757.521.910. Dapat dilihat di
http://leitnercenter.org/fils/news/International%20Criminal%20Tribunals.pdf
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hukum internasional juga membuat permohonan untuk mendirikan peradilan ini.184

Peradilan ini mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan peradilan pidana dan

militer biasa di Suriah, yang mana akan mencakup sampai pelaku kejahatan yang

terbawah.

Peradilan Campuran ini juga dapat membuka jalan untuk tercapainya

keadilan, disaat peradilan domestik dan peradilan internasional tidak dapat

dilaksanakan. Keuntungan dari peradilan ini adalah dapat mengkombinasikan

keanggotaan domestik dan internasional. Seperti yang dinyatakan dalam Chautauqua

Blueprint, permohonan ini mengusulkan bahwa penasihat hukum dan hakim harus

bekerjasama dengan staff-staff yang berasal dari Suriah itu sendiri.185 Kombinasi dari

staff domestik dan internasional juga dapat membuka kesempatan untuk saling

bertukar ilmu pengetahuan dan keahlian yang mungkin berakhir pada penguatan

kapasitas domestik dalam melakukan pengawasan terhadap investigasi dan proses

peradilan atas kejahatan perang.

Sebagaimana dalam uraian pembahasan mengenai konflik di Kamboja pada

bab sebelumnya, peradilan semacam ini juga dapat berlangsung tidak efektif. Seperti

telah diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik bersenjata di Kamboja pasca rezim

184 Permohonan ini dapat dilihat dalam Chautaqua Blueprint for A Statue for a Syrian Extraordinary
Tribunal tp Prosecute Atrocity Crimes, tertanggal 27 Agustus 2013.
http://publicinternationallwanadpolicygroup.org/wp-content/uploads/2013/09/Chauntauqua-
Blueprint1.pdf (Chautauqua Blueprint). Dalam proposal disebutkan bahwa tujuan dibentuknya
peradilan ini adalah untuk mengadili individu-individu yang paling bertanggung jawab atas kejahatan
internasional yang terjadi di Suriah dari segala sisi, dan dapat dimungkinkan untuk diikuti dengan
perubahan pemerintahan (Pasal 3)
185 Ibid. Pasal 5
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Khmer Merah, peradilan ECCC juga menggabungkan antara personil domestik dan

internasional serta menggabungkan antara hukum domestik dan hukum internasional.

Dalam pelaksanaannya, banyak sekali intervensi dari dalam pemerintahan Kamboja

secara politis terhadap proses peradilan ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pengetahuan para hakim maupun penasihat hukum domestik dalam penerapan hukum

domestiknya, kesulitan dalam mengkoordinir antara hukum domestic dan hukum

internasional serta sulitnya untuk mendapatkan bukti-bukti baik yang berupa

dokumentasi maupun saksi hidup dari warga sipil Kamboja maupun kerjasama dari

para pejabat-pejabat yang terkait dengan rezim Khmer Merah. Dengan demikian,

peradilan ini bisa saja dilakukan, tetapi untuk mendapatkan keadilan yang seadil-

adilnya bagi para korban di Suriah sangat diragukan dengan berbagai persoalan-

persoalan yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan berbagai jenis bentuk peradilan yang dapat ditempuh untuk

memberikan keadilan bagi para korban di Suriah, dan dalam rangka melaksakan

tanggung jawab individu atas kejahatan internasional yang dilakukan para pelaku,

dapat disimpulkan bahwa dari semua peradilan diatas, institusi peradilan yang paling

efektif adalah melalui ICC, karena bagaimanapun juga selain biaya dan mekanisme

yang tidak sulit, hukum yang digunakan pun hukum internasional yang ditujukan bagi

keadilan seluruh masyarakat internasional, sehingga tidak ada kesulitan dalam

penerapannya. Selain itu, di dalam ICC juga terdapat personil mulai dari hakim

hingga penuntut umum yang tidak memihak atau dalam kata lain, semua personil itu
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berdiri atas nama ICC, bukan atas nama suatu negara tertentu. Dalam Statuta Roma

pun aturan mengenai pemulihan sebagai tanggung jawab terhadap korban diatur

dengan sangat detail sehingga jaminan keadilan terhadap para korban tidak dapat

diragukan lagi.

4.1.4 Pemulihan Sebagai Bentuk Terakhir dari Tanggung Jawab Negara atas

Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata Internal di Suriah

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, pemulihan adalah salah satu

bentuk tanggung jawab negara kepada para korban warga sipil yang terkena dampak

langsung dari terjadinya konflik bersenjata internal di negaranya. Pemulihan ini baru

dapat dilakukan apabila proses peradilan terhadap para pelaku kejahatan di Suriah

telah dilakukan. Tanpa ada proses peradilan, maka pemulihan untuk para warga sipil

Suriah belum bisa dilakukan.186

Dalam prakteknya, saat ini warga sipil Suriah masih mengandalkan bantuan-

bantuan dari organisasi dibawah PBB dalam mengakomodasi kebutuhan warga

sipilnya, seperti United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), United

Nation of Children’s Fund (UNICEF) dan Palang Merah Internasional (ICRC).

186 Secara logis, dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti rugi dalam bentuk pemulihan baru bisa
dilaksanakan apabila para pelaku sudah diadili, dengan begitu para hakim dapat memutuskan apakah
pemberian ganti rugi dapat dimintai langsung kepada para terdakwa, ataukah terdakwa tidak memiliki
harta yang cukup dalam memberikan ganti rugi sehingga pemberian ganti rugi tersebut dilakukan
melalui Trust Fund sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 Statuta Roma 1998.
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Peran ICRC di Suriah antara lain adalah membantu untuk mendistribusikan

suplai makanan dan minuman, dan membangun kembali komunikasi diantara para

warga sipil yang terpisah dengan keluarganya akibat konflik ini.187 Pada bulan

Februari 2014, ICRC mendistribusikan makanan untuk lebih dari 770.000 orang

dalam sepuluh daerah di Suriah, seperti Damaskus, Rural Damaskus, Homs dan Deir

Ez Zor. Dalam hal ini, ICRC bekerjasama dengan Syrian Arab Red Crescent (SARC)

dalam pendistribusian makanan, serta alat-alat rumah tangga yang vital seperti

peralatan masak, selimut, dan matras. Selain makanan, mereka juga menyumbangkan

peralatan-peralatan medis, dan obat-obatan.

Penyediaan air bersih juga tidak luput dari perhatian ICRC dan SARC, yang

mana mereka telah memperbaiki saluran air bersih untuk 1,6 juta orang, serta

berlusin-lusin truk pembawa air untuk warga sipil di Homs, Rural Damaskus, dan

Deir Ez Zor.188 Menurut data dari UNHCR, warga sipil yang mengungsi di berbagai

negara terdekat dari Suriah dan di wilayah Suriah itu sendiri mencapai 2.902.467

orang, yang mana sepertiga dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.189 Mereka

disebar di kamp-kamp pengungsian yang difasilitasi oleh UNHCR, dan UNICEF

yang lebih memprioritaskan kepada keselamatan para korban anak-anak. Masyarakat

internasional pun telah menyalurkan bentuk kepeduliannya terhadap korban warga

187 Lihat Syria: Facts and Figures, January and February 2014, dalam
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/fact-figures/03-14-syria-facts-figures-january-february-
2014.htm, diakses pada 4 Juli 2014
188 Loc Cit.
189 Lihat “Syria Regional Refugee Response: UNHCR”, dalam
http://data.unhcr.org/syrianrefugee/regional.php. diakses pada 4 Juli 2014
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sipil Suriah. Kebanyakan dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Australia serta

Uni Emirat Arab memberikan donasi kepada UNHCR yang ditujukan untuk para

pengungsi.190 Tetapi sangat disayangkan, bahwa pendapatan dari UNHCR yang

berasal dari donasi hampir seluruh negara di dunia, tidak dapat menutupi besarnya

dana yang dibutuhkan oleh UNHCR untuk para pengungsi. Menurut data, pada bulan

Juni 2014, dana yang dibutuhkan oleh UNHCR sebesar US$ 4,264 miliar, sedangkan

total donasi yang didapatkan hanya US$ 1,142 miliar, yang berarti hanya menutupi

sebesar 27% saja dari total biaya yang dibutuhkan.191 Menurut  UNHCR, Biaya untuk

memenuhi kebutuhan para pengungsi ini merupakan biaya yang paling besar dalam

sejarah.192

Sedangkan bantuan dari UNICEF mengkhususkan kepada anak-anak, yang

juga tersebar di berbagai negara terdekat di Suriah, seperti Lebanon, Yordania, Irak,

dan di dalam wilayah Suriah itu sendiri. Hingga bulan Maret 2014, total pengungsi

anak-anak sebanyak 5,5 juta anak-anak. Dari banyaknya anak-anak yang harus

ditangani, UNICEF pun membutuhkan dana dalam memenuhi biaya untuk makanan

dan kesehatan, kebersihan, perlindungan anak-anak serta pendidikannya. Sangat

190 Lihat “Syria Regional Response Plan: UNHCR Income as of 1 July 2014”, dalam
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php diakses pada 4 Juli 2014
191 Ibid
192 Ibid
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disayangkan bahwa UNICEF hanya memiliki 8% dana dari total dana yang

dibutuhkan.193

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat internasional

tidak tutup mata terhadap kondisi yang mengenaskan yang terjadi selama konflik di

Suriah. Hal ini terbukti dari kesediaan negara-negara tetangga Suriah untuk

menampung warga sipil yang terkena dampak dari konflik Suriah. Berbagai negara-

negara di dunia, baik secara publik maupun privat juga ikut menyumbangkan dana

kepada UNCHR dan UNICEF demi terlaksananya perlindungan-perlindungan bagi

warga sipil yang berada dibawah perlindungan mereka. Sejauh ini, kehidupan dari

para warga sipil yang menjadi korban tergantung kepada organisasi-organisasi

internasional seperti UNHCR, UNICEF, dan ICRC.

Selama konflik belum berakhir, maka hanya masyarakat internasional lah

yang menjadi harapan terakhir bagi para warga sipil Suriah. Pemerintah Suriah

sendiri belum bisa memberikan bentuk pertanggungjawabannya kepada warga sipil,

dikarenakan proses peradilan belum dilaksanakan. Seperti telah diketahui sebelumnya

bahwa pertanggungjawaban dalam bentuk pemulihan atau reparasi baru bisa

didapatkan oleh warga sipil apabila konflik telah selesai dan para pelaku kejahatan

telah diadili. Selain itu, pemulihan dan reparasi pun berada dibawah pengaturan

Statuta Roma dimana Suriah harus meratifikasinya terlebih dahulu.

193 Lihat “Under Siege: The Devastating Impact on Children of Three Years Conflict in Syria”.
UNICEF Publication. Maret 2014.  hal 19
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Apabila pada masa yang akan datang, konflik telah selesai dan para pelaku

sudah diadili, dapat dipastikan bahwa para pelaku tidak mampu untuk membayar

biaya pemulihan. Walaupun demikian, seperti telah dibahas pada bab sebelumnya,

Statuta Roma menyediakan sumber lain yang berasal dari VTF yang mana VTF ini

merupakan sumbangan-sumbangan dari organisasi-organisasi internasional maupun

privat, bahkan dari pemerintah negara-negara yang simpati kepada warga sipil Suriah.

Pada akhirnya, VTF ini dapat digunakan untuk melakukan pemulihan bagi warga

sipil Suriah untuk menjalani masa depannya, dan para pelaku kejahatan selama

konflik Suriah pun mendapatkan penghukuman yang setimpal.

Dengan adanya VTF, maka keadilan bagi para korban lebih terlihat. Dalam

masa pemulihan, para korban selain diberi ganti rugi secara material melalui VTF,

mereka juga diberikan suatu ganti rugi yang bersifat immaterial, seperti

permintamaafan dari pemerintah Suriah, serta jaminan dari pemerintah bahwa konflik

seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi.

4.2 Praktek Indonesia dalam Menjalankan Prinsip Tanggung Jawab Negara

dalam Konflik Internal

Sebagiamana telah dibahas pada bab sebelumnya, negara Indonesia tidak

luput dari terjadinya konflik bersenjata internal yang akhirnya diiringi dengan

kejahatan yang melanggar jus cogens, seperti kejahatan perang serta kejahatan

terhadap kemanusiaan. Berdasarkan studi kasus atas konflik di Timor Timur, keadilan
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bagi korban warga sipil di Timor Timur. Meskipun proses peradilan HAM sudah

dilaksanakan di Jakarta untuk mengadili para pelaku. Tetapi oleh karena kurangnya

kapasistas, baik di kalangan panel-panel khusus maupun dalam penuntutan, kasus ini

belum tentu bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya.194 Banyak kasus lain seperti

penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan seksual lain, deportasi secara paksa,

penghancuran harta benda dan kejahatan-kejahatan lain tak tersentuh oleh

peradilan.195

Seperti contohnya dalam dakwaan yang ditujukan kepada pejabat militer

Indonesia yang paling tinggi saat itu, yaitu Menteri Pertahanan dan Panglima

Angkatan Bersenjata Jendral Wiranto, dan Mayor Jendral Zacky Anwar Makarim

yang merupakan anggota Satgas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Kedua orang ini secara terbuka disebut sebagai tersamgka dalam penyelidikan yang

dimulai tahun 1999 oleh Komnas HAM, tetapi pada kenyataannya tidak pernah di

jatuhi tuntutan apapun. Padahal di Timor Timur, mereka adalah orang yang dituntut

pertanggungjawabannya secara indiviu maupun tanggung jawab komando atas

kejahatan yang dilakukan.196

Dalam pemilihan saksi di Peradilan HAM ad hoc, perbandingan antara saksi

korban dengan kesaksian dari pejabat militar sangatlah tidak seimbang. Contohnya

194 Lihat Amnesty International: Keadilan Bagi Timor Leste: Langkah Kedepan. hal 25
195 Ibid hal 26
196 Lihat Wakil Jaksa Agung bagi Kejahatan Berat melawan Wiranto, Zacku Anwar Makarim, Koko
Syahnakri, Adam Rachmat Damiri, Suhartono Suratman, Mohammad Noer Muis, Yayat Sudrajat, dan
Abilio Jose Osirio Soares, tertanggal 22 Februari 2003.
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dalam sidang pemeriksaan Brigadir Jendral Suhartono Suratman, hanya 6 dari 26

saksi yang merupakan saksi korban.197 Oleh karena keterangan saksi merupakan bukti

utama di pengadilan, kegagalan dalam mendatangan saksi yang sesuai sangat

membatasi kasus yang diajukan penuntut. Selain mengakibatkan tidak terungkapnya

kasus secara transparan, tetapi juga versi dari kejadian yang dikronoligiskan pun tidak

teruji.

Perlindungan untuk para saksi korban pun sangat tidak diperhatikan, dan

kerap dijadikan sasaran intimidasi oleh pengadilan, seperti yang terjadi pada warga

Timor Timur Domingas dos Santos Mouzinho. Ia berhasil lolos dari serangan di

gereja Ave Maria di Suai. Ia memberikan kesaksian pada tanggal 28 Mei 2002 pada

sidang pengadilan terhadap Letnan Kolonel Herman Sedyono, dan empat lainnya.

Dominggas membutuhkan seorang penerjemah, dan pada saat UNTAET

menyediakan penerjemah baginya, hakim menolak mengizinkan penerjemah masuk

bertugas dengan alasan ia tidak memiliki akreditasi resmi dan menurut

pandangannya, saksi bisa berbahasa Indonesia. Pada kenyataannya pada saat sidang

berlanjut, Dominggas tidak lancar berbahasa Indonesia dan tidak mengerti berbagai

pertanyaan yang diajukan oleh hakim.198

Dari uraian singkat diatas, mengenai proses peradilan HAM ad hoc yang

diadakan di Jakarta banyak  menuai tanggapan dari dunia internasional. Terdapat

197 Lihat Laporan ICJT: Intended To Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court In
Jakarta. Agustus 2003.
198 Lihat Amnesty International: Keadilan Bagi Timor Leste: Langkah Kedepan. hal 54
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sejumlah protes dari Sekjen PBB dan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dan juga

dari berbagai pemerintahan mengenai cara dilakukannya peradilan itu. Komisaris

Tinggi HAM PBB (UNCHR) juga mencatat bahwa kasus para jaksa penuntut,

integritas, serta kredibilitas proses persidangan dirusak oleh “kegalan untuk

menampilkan bukti di pengadilan, yang menggambarkan pembunuhan serta

pelanggaran HAM lainnya. 199

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa

keseluruhan proses pengadilan ini penuh dengan cacat cela, dan tidak memiliki

kredibilitas.200 Selain itu, Uni Eropa juga dalam deklarasinya menyatakan bahwa

sidang-sidang pengadilan itu gagal memberikan keadilan dan tidak menghasilkan

tanggung gugat yang substansial atas tindakan kekerasan yang terjadi.201 Tidak

adanya tekanan yang berkelanjutan dari PBB, maka timbul keyakinan bai pemerintah

Indonesia bahwa proses peradilan ini hanyalah sebagai formalitas belaka. Juru

Berdasarkan situasi tersebut,  telah memperlihatkan bahwa keadilan bagi

warga sipil Timor Timur yang menjadi korban belum didapatkan. Walaupun

peradilan di Indonesia telah dilaksanakan dengan berbagai kecacatan pada proses

peradilan berlangsung , hal ini tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar

199 Komisi Hak Asasi Manusia. Situasi HAM di Timor Leste, Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk
HAM.
200 Lihat “US Dissapointed with Indonesian Rightz Tribuna;, Timor Activist Rage”. AFP, 5 Agustus
2003
201 Lihat Deklarasi oleh Presiden mewakili Uni Eropa mengenai Pengadilan HAM bagi tindak
kejahatan yang dilakukan Timor Timur, dalam Amesti Internasional: Keadilan Bagi Timor Leste. Loc
Cit.

repository.unisba.ac.id



120

mendapatkan hukuman dan warga sipil di Timor Timur mendapatkan haknya dalam

bentuk materil maupun immateril. Selain itu, terdapat kesalahpahaman antara

pemerintah Indonesia dengan PBB, yang mana Indonesia menganggap PBB telah

menarik diri dari urusan peradilan di Indonesia, sehingga Indonesia merasa tidak

diawasi lagi oleh PBB. Hal itu menyebabkan proses peradilan hanya dilakukan

sebagai formalitas saja. Kurangnya kerjasama antara PBB, Indonesia dan Timor

Timur dalam memberikan keadilan bagi seluruh pelaku kejahatan dan juga warga

sipil yang menjadi korban atas kejahatan tersebut sangat terlihat, dan menurut

Penulis, itu lah penyebab utama dari kurang efektifnya penyelenggaraan Pengadilan

HAM ad hoc ini.
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