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PELANGGARAN HAM

setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 
termasuk aparat negara baik disengaja maupun 
tidak sengaja, atau kelalaian yang secara 
melawan hukum mengurangi, menghalangi, 
membatasi, dan atau mencabut hak asasi 
manusia seseorang atau kelompok orang yang 
dijamin oleh Undang‐undang ini, dan tidak 
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan 
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan 
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang 
berlaku.
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• Merupakan Extra ordinary crimes
• Berdampak secara luas baik pada tingkat nasional 
maupun internasional 

• Bukan merupakan tindakan pidana yang diatur di 
dalam Kitab Undang‐undang Hukum Pidana 

• Menimbulkan kerugian baik materiil maupun 
immateriil 

• Mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap 
perseorangan maupun masyarakat 

• Perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi 
hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, 
ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan.
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(Gross violation against Human Rights)
• Statuta Roma:

– Genocide
– Crimes against humanity
– War crimes
– The crime of Agression

• UU No. 26 Tahun 2000
– Genosida
– Kejahatan terhadap Kemanusiaan



GENOSIDA

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama,
dengan cara:

– Membunuh anggota kelompok;
– Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat

terhadap anggota‐anggota kelompok;
– Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya;

– Memaksakan tindakan‐tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam kelompok; atau

– Memindahkan secara paksa anak‐anak dan kelompok tertentu
ke kelompok lain



KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN
Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil, berupa:

– Pembunuhan;
– Pemusnahan;
– Perbudakan;
– Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
– Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang‐

wenang yang melanggar (asas‐asas) ketentuan pokok hukum internasional;
– Penyiksaan;
– Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, 

pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk‐bentuk kekerasan seksual lain yang 
setara;

– Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jems kelamin atau
alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
internasional;

– Penghilangan orang secara Paksa; atau
– Kejahatan apartheid”



PENGERTIAN PEMBUNUHAN DENGAN 
MELAWAN HUKUM

• Extrajudicial Execution/Killing or Summary 
execution/Killing
– Pembunuhan secara melawan hukum yang dilakukan
dengan sengaja berdasarkan perintah dari pemerintah
atau atasan dan/atau dengan keterlibatan atau
persetujuan secara diam‐diam. 

– Tindakan yang dilakukan adalah summary killing atau
pembunuhan yang dilakukan secara cepat dan tak
beraturan. 

– Pelaku telah menjustifikasi bahwa siapa saja yang 
mereka temui adalah musuh.



Pengertian Penyiksaan (Torture)

Penderitaan yang luar biasa, baik fisik maupun
mental yang ditimbulkan oleh atau karena
dorongan atau persetujuan atau persetujuan
diam‐diam dari pejabat publik yang bertindak
dalam jabatan dengan maksud memperoleh
keterangan atau pengakuan dari orang
tersebut atau dari pihak ketiga dengan
menghukum orang tersebut karena
tindakannya.



Pengertian Penangkapan/Penahanan
Sewenang‐wenang (Arbitary

Arrest/Detention)

Tindakan penangkapan tanpa melalui proses
hukum yang sah, dalam arti tanpa surat
perintah penangkapan dan/atau penahanan
(dalam kasus penangkapan terencana, bukan
tertangkap tangan)



Pengertian Penghilangan Paksa
(Involuntary Disappearance)

the arrest, detention, abduction or any other 
form of deprivation of liberty by agents of the 
State or by persons or groups of persons 
acting with the authorization, support or 
acquiescence of the State, followed by a 
refusal to acknowledge the deprivation of 
liberty or by concealment of the fate or 
whereabouts of the disappeared person, 
which place such a person outside the 
protection of the law.
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