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Pengantar 
 
Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Statura Roma 1998 diatur secara 
memadai. Pengaturan ini pada intinya tidak jauh berbeda dengan perlindungan 
terhadap korban dan saksi dalam beberapa statuta sebelumnya yakni untuk peradilan 
internasional bagi bekas negara Yugoslavia (ICTY) dan peradilan internasional untu 
Rwanda (ICTR).  
 
Pada intinya perlindungan terhadap korban dan saksi dalam 3 statuta tersebut 
mengatur tentang perlindungan korban dan saksi selama  proses peradilan yang berupa 
pemberian hak-hak khusus kepada korban dan saksi. Dalam proses peradilan, korban 
dan saksi mempunyai hak-hak perlindungan bagi mereka sebagaimana hak-hak yang 
juga diberikan kepada tertuduh. Dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, 3 statuta ini 
juga mensyaratkan adanya sebuah unit yang secara khusus menangani persoalan yang 
berkaitan dengan korban dan saksi. Unit ini mempunyai tugas dan tanggung jawab 
tanggung jawab tertentu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk perlindungan  
korban dan saksi.  
 
Statuta Roma yang merupakan landasan untuk berdirinya pengadilan pidana 
internasional yang bersifat permanen mengatur mekanisme atau sistem perlindungan 
korban dan saksi. Pengaturan tentang perlindungan korban dan saksi dalam statuta ini 
dapat memberikan gambaran mengenai urgensi mengapa saksi dan korban untuk 
kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat perlu dilindungi.  
 

Unit korban dan saksi 
 
A. kedudukan unit korban dan saksi  
 
Unit korban dan saksi ini adalah unit yang dibentuk dibawah kepaniteraan dalam 
administrasi mahkamah pidana internasional. Sesuai dengan pasal 43 ayat 6 statuta 
Roma 1998, Panitera membentuk suatu unit korban dan saksi di dalam kepaniteraan. 
Unit ini menyediakan, setelah berkonsultasi dengan kantor jaksa penuntut, langkah-
langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasehat dan bantuan yang perlu 
bagi para saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain 
yang mungkin terkena resiko karena kesaksian yang diberikan kepada saksi tersebut. 
Unit itu mencakup staff dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang 
terkait dengan kejahatan kekerasan seksual.1 
                                                 

1 Sebagai perbandingan lihat aturan/rule 34 hukum acara dan pembuktian dalam statuta pengadilan 
internasional untuk Rwanda tentang unit pendukung untuk korban dan saksi (victims dan witnesses supporting unit).  
Unit ini juga berada dibawah wewenang kepaniteraan (registrar) dengan staff yang berkualifikasi untuk 
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Dalam kaitan dengan pelaksanaan perlindungan, unit korban dan saksi ini dapat 
melakukan rekomendasi/nasehat terhadap jaksa penuntut maupun mahkamah 
mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, dan pemberian 
nasehat hukum sesuai dengan pasal 43 ayat 6.2 
 
B. Tanggung Jawab Panitera Berkaitan dengan Korban dan Saksi3 
 
Dalam kaitannya dengan korban, Panitera harus bertanggung jawab terhadap beberapa 
egiatan berikut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta dan aturan-aturan Hukum. 
Acara ini: Menyediakan catatan atau pemberitahuan kepada korban atau kuasa hukum 
mereka. (2) Membantu mereka [para korban] dalam memperoleh nasihat hukum dan 
mengorganisir perwakilan kuasa hukum mereka, dan memberikan kuasa hukum 
mereka dukungan, bantuan dan informasi yang tepat dan sesuai, termasuk fasilitas-
fasilitas yang secara langsung dianggap penting bagi pelaksanaan kewajiban mereka, 
dan bagi perlindungan hak-hak mereka selama berlangsungnya tahap-tahap 
persidangan sesuai dengan aturan 89 sampai 91 dari Hukum Acara ini; (3) Membantu 
mereka untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai fase berbeda dari proses persidangan 
sesuai dengan aturan 89 sampai 91;4 (4) Mengedepankan pertimbangan sensitif jender 
dalam memfasilitasi keterlibatan atau partisipasi korban-korban kekerasan seksual pada 
semua tahap proses persidangan. 
 
Berkaitan dengan korban, saksi dan pihak lainnya lagi yang sama-sama menduduki 
posisi riskan karena kesaksian yang mereka berikan, Panitera bertanggung jawab atas 
kegiatan-kegiatan berikut sesuai dengan ketentuan Statuta dan Hukum Acara ini: 
Memberikan informasi kepada mereka tentang hak-hak mereka yang termaktub dalam 
ketentuan Statuta dan Hukum Acara ini, selain juga tentang eksistensi, tugas dan 
ketersediaan Unit untuk Urusan Korban dan Saksi; Menjamin bahwa mereka sadar, 
dalam setiap tahap dan sepanjang proses persidangan, terhadap keputusan Mahkamah 
yang mungkin mendatangkan dampak bagi kepentingan mereka, sesuai ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, 
Panitera boleh membuat dan menyimpan sebuah daftar khusus bagi korban yang telah 

                                                                                                                                                 
melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap korban dan saksi. Unit ini dapat memberikan rekomendasi 
untuk langkah-langkah perlindungan untuk korban dan saksi, juga menjamin adanya dukungan yang relevan 
bagi korban dan saksi termasuk rehabilitasi fisik dan psikologis terutama dalam kasus perkosaan dan kekerasan 
seksual. Juga mengembangkan rencara jangka pendek dan panjang untuk perlindungan kepada saksi yang 
memberikan kesaksian.  

 
2 Lihat pasal 68 ayat 4 statuta Roma.  

 
3 Lihat bab 2, bagian III Kepaniteraan, sub bagian 2, unit korban dan saksi,  aturan 16 hukum acara 

dan pembuktian international criminal court.  
 

4 Aturan 89 sampai dengan 91 mengatur tentang peran serta korban dalam prosedur acara 
persidangan.  
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mengekspresikan maksud mereka untuk berpartisipasi dalam dan kalau ada kasus-
kasus khusus. 
 
Persetujuan terhadap relokasi dan ketentuan soal pelayanan pendukung di wilayah 
sebuah Negara tempat tinggal korban yang traumatis dan merasa seperti selalu 
terancam, para saksi dan pihak lain yang riskan oleh kesaksian yang diberikan para 
saksi tersebut bisa dinegosiasikan dengan Negara-Negara Pihak oleh Panitera yang 
bertindak atas nama Mahkamah. Persetujuan seperti ini boleh saja diperlakukan sebagai 
hal yang rahasia. 
 
C. Tugas Unit5 
 
Unit untuk Urusan Korban dan Saksi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan pasal 43, ayat 6.Unit untuk Urusan Korban dan Saksi harus, antara lain, 
menjalankan tugas-tugas, sesuai dengan ketentuan Statuta dan aturan Hukum Acara, 
dan dirundingkan dengan Sidang, Jaksa Penuntut dan pembela, seperti secara tepat 
digambarkan berikut ini: 
 
Berkenaan dengan para saksi, korban yang dihadirkan di hadapan Mahkamah, dan 
pihak lain yang menanggung risiko yang mungkin oleh kesaksian yang diberikan oleh 
saksi, dalam kaitan dengan kebutuhan dan lingkungan atau kondisi khas mereka: 
Menyediakan mereka fasilitas [berupa peraturan atau standar lainnya] perlindungan 
dan keamanan yang tepat dan memformulasikan rencana jangka panjang dan jangka 
pendek untuk perlindungan mereka itu; Memberikan rekomendasi kepada badan-
badan Mahkamah untuk mengadopsi berbagai standar atau peraturan yang 
memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dan pihak yang terkena risiko atas 
kesaksian yang disampaikan itu dan juga memberikan nasihat yang relevan kepada 
Negara-Negara Pihak menyangkut standar semacam itu; Memberikan bantuan kepada 
mereka dalam memperoleh bantuan medis, psikologis, dan bantuan lainnya yang tepat 
dan relevan; Menyediakan bagi Mahkamah dan para pihak training menyangkut isu 
trauma, kekerasan seksual, keamanan dan kerahasiaan; Memberikan rekomendasi, 
setelah berkonsultas dengan Jaksa Penuntut, tentang elaborasi kode etik jabatan, 
memberikan tekanan pada hakikat vitalnya keamanan dan kerahasiaan bagi para 
penyelidik dari Mahkamah dan tim pembela dan semua organisasi pemerintahan 
maupun non-pemerintahan yang bertindak atas permintaan Mahkamah, dengan cara 
yang setepat mungkin; Bekerja sama dengan Negara-Negara [Pihak], sejauh dipandang 
penting dan perlu, dalam menyediakan berbagai fasilitas atau pertimbangan 
sebagaimana ditetapkan secara stipulatif dalam aturan ini; 
 
Berkenaan dengan para saksi: Memberikan nasihat kepada mereka di mana bisa 
memperoleh bantuan hukum berupa nasihat atau pertimbangan hukum lainnya untuk 

                                                 
5 Terdapat dalam aturan 17 hukum acara dan pembuktian international criminal court. 
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melindungi hak-hak mereka, khususnya berkaitan dengan kesaksian yang mereka 
berikan; Membantu mereka ketika mereka dipanggil untuk dimintakan keterangan atau 
kesaksiannya oleh Mahkamah; Mengedepankan pertimbangan yang sensitif gender 
ketika memfasilitasi kesaksian korban kekerasan atau kejahatan seksual pada setiap 
tahap proses persidangan. 
 
Dalam menjalankan tugas atau fungsinya, Unit ini harus menyediakan kemudahan bagi 
kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak, para manusia lanjut usia (manula), dan orang-
orang tertentu yang cacat fisik. Dalam dan untuk memfasilitasi partisipasi dan 
perlindungan terhadap anak-anak sebagai saksi, Unit ini boleh meminta atau membuat 
usulan mendesak, sebagai mana seharusnya, dan dengan persetujuan orang tua atau 
pemegang hak asuh, untuk menghadirkan orang yang bertugas membantu anak-anak 
(saksi anak) tersebut pada seluruh tahap proses persidangan. 
 
D. Tanggung Jawab Unit6 
 
Agar bisa menjalankan tugas dan pekerjaannya secara efektif dan efisien, Unit untuk 
Urusan Korban dan Saksi harus: Menjamin bahwa staf dalam Unit tersebut tetap 
menjaga kerahasiaan sepanjang waktu; Sembari tetap mengakui kepentingan khusus 
dari Kantor Kejaksaan, pembela dan saksi, harus menghormati kepentingan saksi, 
termasuk, sejauh dipandang perlu, mengupayakan pemisahan yang tepat dari 
pelayanan yang ditujukan bagi penuntutan dan pelayanan bagi saksi-saksi yang 
membela, dan juga harus bertindak tidak memihak ketika menjalin kerja sama dengan 
semua pihak dan ketika menjalankan tugas yang bersinggungan dengan berbagai 
peraturan dan keputusan Mahkamah; Harus memiliki bantuan administratif dan 
teknikal yang tersedia bagi saksi, korban yang hadir di persidangan Mahkamah, dan 
pihak lain yang berisiko oleh adanya kesaksian yang diberikan oleh para saksi, selama 
semua tahap proses persidangan dan seterusnya, sebagaimana seharusnya; Menjamin 
diadakannya pelatihan bagi para stafnya berkenaan dengan keamanan, integritas dan 
martabat korban dan saksi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sensitivitas gender 
dan kultural; Selain itu, kapan dan di mana perlu dan dipandang tepat, harus bekerja 
sama dengan organisasi-organisasi antar-pemerintahan maupun organisasi non-
pemerintah. 
 
 
E. Keahlian dalam Unit7 
 
Sebagai tambahan bagi staf seperti yang disebutkan dalam pasal 43, ayat 6, dan 
mengikuti ketentuan pasal 448, Unit untuk Urusan Korban dan Saksi boleh 

                                                 
6 Terdapat dalam aturan 18 hukum acara dan pembuktian international criminal court. 

 
7 Terdapat dalam aturan 19 hukum acara dan pembuktian Statuta Roma - International Criminal Court. 
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mempekerjakan, sejauh dipandang tepat, orang-orang dengan keahlian, antara lain, 
dalam hal-hal berikut: 
• Perlindungan dan keamanan saksi; 
• Hal-hal yang berkenaan dengan hukum dan administratif, termasuk bidang hukum 

humanitarian dan hukum pidana; 
• Administrasi logistik; 
• Psikologi yang berkenaan dengan proses atau acara persidangan tindak pidana; 
• Keanekaragaman gender dan kultural; 
• Masalah anak-anak, khususnya masalah anak-anak yang mengalami trauma; 
• Masalah orang tua atau manusia lanjut usia, khususnya berkenaan dengan masalah 

orang tua yang mengalami trauma karena konflik bersenjata dan pembuangan atau 
pengasingan; 

• Masalah orang-orang yang cacat atau tidak mampu melakukan hal-hal yang 
seharusnya mampu ia lakukan; 

• Kerja sosial dan bimbingan dan penyuluhan; 
• Masalah pemeliharaan kesehatan. 
• Penafsiran (interpretasi) dan penerjemahan. 
 

Perlindungan terhadap korban dan saksi dan 
keikutsertaan mereka dalam persidangan  
 
Pasal 68 Statuta Roma mengatur  tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan 
keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan 
sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban.9  
 
Dalam ayat 1 pasal 68 menyatakan bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-
tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan 
psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Dalam berbuat demikan, 
mahkamah harus mengingat semua faktor terkait, termasuk umur, jender dan 
kesehatan, serta sifat kejahatan, khususnya, tetapi tidak terbatas pada, dimana kejahatan 
itu melibatkan kekerasan seksual atau jender atau kekerasan terhadap anak-anak. Jaksa 
penuntut umum harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama 
penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini 

                                                                                                                                                 
8 Pasal 44 Statuta Roma 1998 mengatur tentang ketentuan untuk posisi staf oleh jaksa penuntut dan 

panitera.  
 

9 Sebagai perbandingan lihat pasal 15 dan 22 statuta pendirian pengadilan pidana internasional untuk 
bekas negara Yugoslavia. Pasal 15 menyatakan bahwa hakim dari pengadilan internasional harus menggunakan 
ketentuan tentang hukum acara dan pembuktian untuk mengatur proses pada tahap pra persidangan, 
persidangan dan banding, pengakuan atas bukti-bukti, perlindungan korban dan saksi dan persoalan terkait 
lainnya. Pasal 22 menyatakan bahwa pengadilan internasional harus mengatur dalam suatu ketentuan tentang 
hukum acara dan pembuktian untuk perlindungan para korban dan saksi. Setiap tindakan perlindungan harus 
termasuk, tetapi tidak hanya terbatas pada aturan tentang penggunaan camera dan perlindungan identitas para 
korban.  
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tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan 
persidangan yang adil dan tidak memihak.  
 
Ayat  2 secara khusus mengatur tentang model pemeriksaan kesaksian,  dinyatakan 
bahwa sebagai suatu perkecualian terhadap prinsip pemeriksaan kesaksian terbuka 
yang ditetapkan dalam pasal 67 (tentang hak-hak tertuduh), kamar-kamar mahkamah, 
untuk melindungi korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian 
in camera atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana 
khusus lainnya. Secara khusus tindakan-tindakan tesebut harus dilakukan dalam hal 
seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, 
kecuali kalau diperintahkan lain oleh mahkamah, setelah mempertimbangkan semua 
keadaan, terutana pandangan-pandangan para korban dan saksi.  
 
Dalam aturan 67  hukum acara dan pembuktian menyatakan bahwa sesuai dengan 
ketentuan pasal 69 (tentang bukti), ayat 2, suatu Sidang bisa mengizinkan seorang saksi 
untuk memberikan kesaksiannya secara viva voce (lisan) di hadapan Mahkamah dengan 
menggunakan media teknologi audio atau video, dengan asumsi bahwa teknologi 
semacam itu bisa memudahkan saksi diperiksa oleh Jaksa Penuntut, pembela, dan oleh 
Sidang itu sendiri, pada saat bersamaan ketika saksi memberikan kesaksian.  
 
Pemeriksaan saksi dengan mengikuti ketentuan aturan ini harus dilakukan dengan 
tetap melihat kesesuaiannya dengan aturan-aturan relevan lainnya. Sidang, dengan 
bantuan dari Panitera, harus menjamin bahwa tempat yang dipilih untuk pelaksanaan 
dengar kesaksian dengan menggunakan hubungan audio atau video memang kondusif 
bagai tercapainya pengungkapan kebenaran dan kesaksian yang jujur dan terbuka  serta 
kondusif pula bagi keamanan, kenyamanan fisik dan ketenangan jiwa, tetap terjaganya 
martabat dan hal-hal pribadi (privacy) saksi.10 
 
Ketentuan-ketentuan lain dalam pasal 68 statuta Roma ini juga menyatakan bahwa 
dalam hal kepentingan para korban terpengaruh maka pandangan dan perhatian 
mereka dapat dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap pemeriksaan yang 
ditetapkan oleh mahkamah dan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai 
dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak. Pandangan 
dan perhatian tersebut dapat dikemukakan oleh pembela para korban dimana 
mahkamah memandang tepat, hukum acara dan pembuktian. Tentang peran serta  
 
Pengungkapan atas suatu bukti atau informasi yang akan menyebabkan timbulnya 
bahaya yang gawat kepada seorang saksi atau keluarganya maka jaksa penuntut umum 
untuk keperluan perkara yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan dapat 
menahan bukti atau informasi tersebut dan mengajukan suatu ihktisar dari bukti atau 
informasi tersebut dan mengajukan suatu ikhtisar daripadanya. Tindakan tersebut 

                                                 
10 Lihat ketentuan bab IV hukum acara dan pembuktian Statuta Roma, aturan 67.  
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dilakukan dengan cara tidak yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak 
tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak.  
 
Ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi ini lebih lanjut diatur 
dalam hukum acara dan pembuktian bab III tentang korban dan saksi.  Aturan 86 yang 
berkenaan dengan prinsip-prinsip umum menyatakan bahwa sidang dalam membuat 
berbagai arahan atau perintah, dan badan-badan lain dari Mahkamah tersebut dalam 
menjalankan tugas dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan Statuta dan aturan 
Hukum Acara ini, harus menjadikan sebagai bahan pertimbangan mereka kebutuhan 
semua korban dan saksi berkaitan dengan pasal 68, khususnya, anak-anak, orang-orang 
tua atau manusia lanjut usia, orang-orang yang mengalami cacat atau ketidakmampuan 
tertentu, dan korban-korban kekerasan seksual dan kekerasan berbiasa gender. 
 
Aturan 87 menjelaskan mengenai tindakan-tindakan perlindungan, yaitu : Sidang dapat 
memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan untuk melindungi korban, saksi atau 
orang lain yang berada dalam posisi riskan berkaitan dengan kesaksian yang diberikan 
oleh saksi dengan mengikuti ketentuan pasal 68, ayat 1 dan 2. Sidang juga dapat 
mengadakan acara dengar pendapat, yang harus dilaksanakan secara in camera [rahasia 
antara penyampai pendapat dengan Sidang yang bersangkutan saja], untuk 
menentukan apakah perlu atau tidak memerintahkan diambilnya tindakan untuk 
mencegah mengumumkan kepada publik atau pers dan agen-agen informasi lainnya, 
tentang identitas atau lokasi keberadaan seorang korban, saksi, atau orang lain yang 
berada dalam posisi riskan sebagai akibat dari kesaksian yang diberikan oleh saksi 
dengan memerintahkan, antara lain: 
 
1. Bahwa nama dari korban, saksi atau orang lain yang berada dalam posisi riskan 

akibat kesaksian yang diberikan oleh saksi atau informasi lain yang dapat 
berakibat pada diketahuinya identitasnya, dihapus dari rekaman atau catatan 
Mahkamah yang diumumkan kepada publik; 

2. Bahwa Jaksa Penuntut, pembela atau siapa pun yang berpartisipasi dalam proses 
persidangan tersebut dilarang mengungkapkan informasi semacam itu kepada 
pihak ketiga; 

3. Bahwa kesaksian akan dipresentasikan dengan menggunakan peralatan 
elektronik atau peralatan khusus lainnya, termasuk penggunaan peralatan 
teknik yang memampukan penggantian gambar atau suara, penggunaan 
teknologi audio-visual, secara khusus penggunaan videoconferencing dan televisi 
dengan sirkuit-tertutup, dan penggunaan secara eksklusif media suara; 

4. Bahwa nama samaran akan digunakan bagi korban, saksi atau orang lain yang 
berada dalam posisi bahaya atau riskan akibat kesaksian yang diberikan oleh 
saksi; atau 

5. Bahwa Sidang [yang menangani perkara tersebut] menjalankan sebagian acara 
atau proses persidangannya secara in camera [hanya antara Sidang yang 
bersangkutan dengan orang yang dimintai kesaksiannya saja]. 
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Berdasarkan aturan 88 hukum acara dan pembuktian, sidang dapat juga melakukan 
tindakan-tindakan khusus untuk perlindungan terhadap saksi dan korban. Tindakan 
khusus itu dapat dilakukan berdasarkan mosi dari Jaksa Penuntut atau pembela, atau 
berdasarkan permohonan saksi atau korban atau kuasa hukumnya, jika ada, atau 
berdasarkan mosinya sendiri, dan setelah melakukan konsultasi dengan Unit untuk 
Urusan Korban dan Saksi, sejauh dipandang tepat, sebuah Sidang dapat, dengan 
memperhatikan dan mencermati pandangan dari korban atau saksi, memerintahkan 
tindakan-tindakan khusus semisal, tetapi tidak hanya terbatas pada yang disebutkan 
itu, tindakan untuk memfasilitasi kesaksian dari korban atau saksi yang mengalami 
trauma anak, orang tua (lanjut usia) atau korban kekerasan seksual, dengan mengikuti 
ketentuan pasal 68, ayat 1 dan 2. Sidang harus berupaya mendapatkan, jika 
memungkinkan, persetujuan dari orang yang untuk dia-lah sebenarnya tindakan 
khusus tersebut diupayakan sebelum ia (Sidang) mengeluarkan perintah pengambilan 
tindakan-tindakan khusus termaksud.  
 
Sebuah Sidang dapat mengadakan acara dengar pendapat berdasarkan mosi atau 
permintaan sesuai ketentuan sub-aturan 1 di atas, jika dipandang perlu secara in camera 
atau ex parte, untuk menentukan apakah perlu memerintahkan diambilnya tindakan-
tindakan khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perintah bahwa seorang 
penasihat, wakil atau kuasa hukum, psikologi (psikiater) atau anggota keluarga 
diizinkan untuk hadir selama saksi atau korban memberikan kesaksiannya. 
 
Dengan mempertimbangkan bahwa kekerasan atau pelanggaran terhadap privasi dari 
seorang saksi atau korban dapat mendatangkan bahaya atau risiko bagi keamanannya, 
maka Sidang harus tanggap dan waspada dalam mengawasi cara-cara pengajuan 
pertanyaan kepada saksi atau korban demi menghindari berbagai pelecehan atau 
intimidasi, dengan memberikan perhatian khusus pada terancamnya atau penyerangan 
terhadap korban kejahatan berupa tindakan kekerasan seksual. 
 

Penutup 
 
Dari ketentuan diatas bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban adalah 
sebagai berikut : 
 
1. Adanya tindakan dari mahkamah untuk mengambil tindakan secukupnya untuk 

melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis martabat dan privasi 
para korban. 

2. Adanya metode persidangan in camera atau memperbolehkan pengajuan bukti 
dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Tindakan-tindakan ini secara 
khsusus harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau 
seorang anak yang menjadi korban atau saksi. 

3. adanya unit korban dan saksi khusus dalam kepaniteraan dimana adanya staf yang 
mempunyai keahlian mengatasi trauma termasuk staf dengan keahlian mengatasi 
trauma yang terkait dengan kejahatan seksual. Unit khusus ini  mempunyai tugas 
untuk  : 

a. menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan 
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b. menyedikan jasa nesehat dan bantuan yang perlu bagi saksi, korban yang 
menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin 
terkena resiko karena kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut.  

c. Memberi nesehat kepada jaksa penuntut umum dan mahkamah mengenai 
hal-hal pada point a dan b.  

d. tindakan untuk menahan bukti dan informasi tertentu dan digantikan 
dengan suatu ikhtisar yang dilakukan oleh jaksa penuntut sebelum 
dimulainya persidangan karena adanya kekhawatiran bahwa informasi 
tersebut akan menimbulkan bahaya yang gawat bagi korban dan saksi. 

e. adanya mekanisme kesaksian viva voce (lisan) atau kesaksian terekam dari 
seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun 
diajukannya dokumen atau transkrip tertulis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 
 

Aturan yang berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi dalam Hukum 
acara dan pembuktian International Criminal Court 
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Bab 2 
Bagian III    : Kepaniteraan 

Sub-bagian 2 
Unit Korban dan Saksi 

 
Aturan 16 

Tanggung Jawab Panitera Berkaitan dengan Korban dan Saksi 
 
1. Dalam kaitannya dengan korban, Panitera harus bertanggung jawab terhadap beberapa 

kegiatan berikut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta dan aturan-aturan Hukum 
Acara ini: 

 
(a) Menyediakan catatan atau pemberitahuan kepada korban atau kuasa hukum mereka. 
(b) Membantu mereka [para korban] dalam memperoleh nasihat hukum dan mengorganisir 

pemwakilan kuasa hukum mereka, dan memberikan kuasa hukum mereka dukungan, 
bantuan dan informasi yang tepat dan sesuai, termasuk fasilitas-fasilitas yang secara 
langsung dianggap penting bagi pelaksanaan kewajiban mereka, dan bagi perlindungan 
hak-hak mereka selama berlangsungnya tahap-tahap persidangan sesuai dengan aturan 
89 sampai 91 dari Hukum Acara ini; 

(c) Membantu mereka untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai fase berbeda dari proses 
persidangan sesuai dengan aturan 89 sampai 91; 

(d) Mengedepankan pertimbangan sensitif jender dalam memfasilitasi keterlibatan atau 
partisipasi korban-korban kekerasan seksual pada semua tahap proses persidangan. 
 

2. Berkaitan dengan korban, saksi dan pihak lainnya lagi yang sama-sama menduduki posisi 
riskan karena kesaksian yang mereka berikan, Panitera harus bertanggung jawab atas 
kegiatan-kegiatan berikut sesuai dengan ketentuan Statuta dan Hukum Acara ini: 

 
(a) Memberikan informasi kepada mereka tentang hak-hak mereka yang termaktub dalam 

ketentuan Statuta dan Hukum Acara ini, selain juga tentang eksistensi, tugas dan 
ketersediaan Unit untuk Urusan Korban dan Saksi; 

(b) Menjamin bahwa mereka sadar, dalam setiap tahap dan sepanjang proses persidangan, 
terhadap keputusan Mahkamah yang mungkin mendatangkan dampak bagi 
kepentingan mereka, sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
 

3. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, Panitera boleh membuat dan 
menyimpan sebuah daftar khusus bagi korban yang telah mengekspresikan maksud mereka 
untuk berpartisipasi dalam dan kalau ada kasus-kasus khusus. 

4. Persetujuan terhadap relokasi dan ketentuan soal pelayanan pendukung di wilayah sebuah 
Negara tempat tinggal korban yang traumatis dan merasa seperti selalu terancam, para saksi 
dan pihak lain yang riskan oleh kesaksian yang diberikan para saksi tersebut bisa 
dinegosiasikan dengan Negara-Negara Pihak oleh Panitera yang bertindak atas nama 
Mahkamah. Persetujuan seperti ini boleh saja diperlakukan sebagai hal yang rahasia. 

 
 

Aturan 17 
Tugas Unit 
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1. Unit untuk Urusan Korban dan Saksi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
pasal 43, ayat 6. 

 
2. Unit untuk Urusan Korban dan Saksi harus, antara lain, menjalankan tugas-tugas, sesuai 

dengan ketentuan Statuta dan aturan Hukum Acara, dan dirundingkan dengan Sidang, Jaksa 
Penuntut dan pembela, seperti secara tepat digambarkan berikut ini: 

 
(a) Berkenaan dengan para saksi, korban yang dihadirkan di hadapan Mahkamah, dan 

pihak lain yang menanggung risiko yang mungkin oleh kesaksian yang diberikan oleh 
saksi, dalam kaitan dengan kebutuhan dan lingkungan atau kondisi khas mereka: 
(i) Menyediakan mereka fasilitas [berupa peraturan atau standar lainnya] perlindungan 

dan keamanan yang tepat dan memformulasikan rencana jangka panjang dan jangka 
pendek untuk perlindungan mereka itu; 

(ii) Memberikan rekomendasi kepada badan-badan Mahkamah untuk mengadopsi 
berbagai standar atau peraturan yang memberikan perlindungan kepada korban dan 
saksi dan pihak yang terkena risiko atas kesaksian yang disampaikan itu dan juga 
memberikan nasihat yang relevan kepada Negara-Negara Pihak menyangkut 
standar semacam itu; 

(iii) Memberikan bantuan kepada mereka dalam memperoleh bantuan medis, psikologis, 
dan bantuan lainnya yang tepat dan relevan; 

(iv) Menyediakan bagi Mahkamah dan para pihak training menyangkut isu trauma, 
kekerasan seksual, keamanan dan kerahasiaan; 

(v) Memberikan rekomendasi, setelah berkonsultas dengan Jaksa Penuntut, tentang 
elaborasi kode etik jabatan, memberikan tekanan pada hakikat vitalnya keamanan 
dan kerahasiaan bagi para penyelidik dari Mahkamah dan tim pembela dan semua 
organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bertindak atas 
permintaan Mahkamah, dengan cara yang setepat mungkin; 

(vi) Bekerja sama dengan Negara-Negara [Pihak], sejauh dipandang penting dan perlu, 
dalam menyediakan berbagai fasilitas atau pertimbangan sebagaimana ditetapkan 
secara stipulatif dalam aturan ini; 

 
(b) Berkenaan dengan para saksi: 

(i) Memberikan nasihat kepada mereka di mana bisa memperoleh bantuan hukum 
berupa nasihat atau pertimbangan hukum lainnya untuk melindungi hak-hak 
mereka, khususnya berkaitan dengan kesaksian yang mereka berikan; 

(ii) Membantu mereka ketika mereka dipanggil untuk dimintakan keterangan atau 
kesaksiannya oleh Mahkamah; 

(iii) Mengedepankan pertimbangan yang sensitif gender ketika memfasilitasi kesaksian 
korban kekerasan atau kejahatan seksual pada setiap tahap proses persidangan. 

 
3. Dalam menjalankan tugas atau fungsinya, Unit ini harus menyediakan kemudahan bagi 

kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak, para manusia lanjut usia (manula), dan orang-
orang tertentu yang cacat fisik. Dalam dan untuk memfasilitasi partisipasi dan perlindungan 
terhadap anak-anak sebagai saksi, Unit ini boleh meminta atau membuat usulan mendesak, 
sebagai mana seharusnya, dan dengan persetujuan orang tua atau pemegang hak asuh, 
untuk menghadirkan orang yang bertugas membantu anak-anak (saksi anak) tersebut pada 
seluruh tahap proses persidangan. 
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Aturan 18 
Tanggung Jawab Unit 

 
Agar bisa menjalankan tugas dan pekerjaannya secara efektif dan efisien, Unit untuk Urusan 
Korban dan Saksi harus: 
 
(a) Menjamin bahwa staf dalam Unit tersebut tetap menjaga kerahasiaan sepanjang waktu; 
(b) Sembari tetap mengakui kepentingan khusus dari Kantor Kejaksaan, pembela dan saksi, 

harus menghormati kepentingan saksi, termasuk, sejauh dipandang perlu, mengupayakan 
pemisahan yang tepat dari pelayanan yang ditujukan bagi penuntutan dan pelayanan bagi 
saksi-saksi yang membela, dan juga harus bertindak tidak memihak ketika menjalin kerja 
sama dengan semua pihak dan ketika menjalankan tugas yang bersinggungan dengan 
berbagai peraturan dan keputusan Mahkamah; 

(c) Harus memiliki bantuan administratif dan teknikal yang tersedia bagi saksi, korban yang 
hadir di persidangan Mahkamah, dan pihak lain yang berisiko oleh adanya kesaksian yang 
diberikan oleh para saksi, selama semua tahap proses persidangan dan seterusnya, 
sebagaimana seharusnya; 

(d) Menjamin diadakannya pelatihan bagi para stafnya berkenaan dengan keamanan, 
integritas dan martabat korban dan saksi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan 
sensitivitas gender dan kultural; 

(e) Selain itu, kapan dan di mana perlu dan dipandang tepat, harus bekerja sama dengan 
organisasi-organisasi antar-pemerintahan maupun organisasi non-pemerintah. 

 
Aturan 19 

Keahlian dalam Unit 
 
Sebagai tambahan bagi staf seperti yang disebutkan dalam pasal 43, ayat 6, dan mengikuti 
ketentuan pasal 44, Unit untuk Urusan Korban dan Saksi boleh mempekerjakan, sejauh 
dipandang tepat, orang-orang dengan keahlian, antara lain, dalam hal-hal berikut: 
(a) Perlindungan dan keamanan saksi; 
(b) Hal-hal yang berkenaan dengan hukum dan administratif, termasuk bidang hukum 

humanitarian dan hukum pidana; 
(c) Administrasi logistik; 
(d) Psikologi yang berkenaan dengan proses atau acara persidangan tindak pidana; 
(e) Keanekaragaman gender dan kultural; 
(f) Masalah anak-anak, khususnya masalah anak-anak yang mengalami trauma; 
(g) Masalah orang tua atau manusia lanjut usia, khususnya berkenaan dengan masalah orang 

tua yang mengalami trauma karena konflik bersenjata dan pembuangan atau pengasingan; 
(h) Masalah orang-orang yang cacat atau tidak mampu melakukan hal-hal yang seharusnya 

mampu ia lakukan; 
(i) Kerja sosial dan bimbingan dan penyuluhan; 
(j) Masalah pemeliharaan kesehatan. 
(k) Penafsiran (interpretasi) dan penerjemahan. 
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Bagian V : Publikasi, bahasa dan terjemahan 

 
Aturan 42 

Layanan Penerjemahan dan Penafsiran 
 
Mahkamah harus mengatur adanya layanan penerjemahan dan penafsiran yang perlu untuk 
menjamin pengimplementasian kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan-
ketentuan Statuta dan aturan-aturan Hukum Acara ini. 
 
 

Aturan 43 
Prosedur yang Dapat Diterapkan untuk Publikasi Dokumen-Dokumen Mahkamah 

 
Mahkamah harus menjamin atau memastikan bahwa semua dokumen yang akan diterbitkan 
sesuai ketentuan Statuta dan aturan Hukum Acara tetap menghargai kewajiban untuk 
melindungi kerahasiaan dan keterpercayaan proses persidangan dan keamanan korban dan 
saksi. 
 

Bab 3 
Jurisdiksi dan soal dapat diterimanya suatu perkara 

 
Bagian II 

Dimulainya penyelidikan berdasarkan ketentuan pasal 15 
 

Aturan 46 
Informasi-Informasi yang Perlu Disediakan bagi Jaksa Penuntut Berdasarkan Ketentuan Pasal 15, 

Ayat 1 dan 2 
 
Jika suatu informasi diserahkan sesuai dengan ketentuan pasal 15, ayat 1, atau ketika kesaksian 
lisan atau tertulis diterima dengan mengikuti ketentuan pasal 15, ayat 2, di hadapan Mahkamah, 
maka Jaksa Penuntut harus melindungi kerahasiaan informasi dan kesaksian semacam itu atau 
mengambil langkah-langkah yang perlu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 
berdasarkan ketentuan Statuta. 
 

 
 
 
 
 

Aturan 47 
Kesaksian (Testimoni) Berdasarkan Ketentuan Pasal 15, Ayat 2 

 
1. Ketentuan aturan 111 dan 112 dari Hukum Acara ini harus berlaku, secara mutatis mutandis, 

untuk kesaksian yang diterima oleh Jaksa Penuntut sesuai dengan ketentuan pasal 15, ayat 2. 
 
2. Jika kemudian Jaksa Penuntut mempertimbangkan bahwa akan ada risiko yang sangat serius 

yang membuat tidak mungkin dilakukannya dengar kesaksian (testimoni), maka ia boleh 
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meminta Sidang Pra-peradilan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk 
menjamin efisiensi dan integritas proses penanganan perkara tersebut dan, secara khusus, 
untuk menunjuk seorang penasihat hukum atau seorang hakim dari Sidang Pra-peradilan 
tersebut untuk hadir selama dilakukannya dengar kesaksian untuk melindungi hak-hak 
tertuduh. Jika kesaksian tersebut kemudian dihadirkan dalam acara persidangan, maka 
kedapat-diterimaannya harus diputuskan berdasarkan ketentuan pasal 69, ayat 4, dan harus 
diberikan bobot semacam itu sebagaimana ditentukan oleh Sidang yang bersangkutan. 

 
 

Aturan 50 
Prosedur Otorisasi oleh Sidang Pra-peradilan tentang Mulai Dilaksanakannya Penyelidikan 

 
1. Jika Jaksa Penuntut bermaksud mencari atau mendapatkan otorisasi dari Sidang Pra-

peradilan untuk memulai dilakukannya penyelidikan sesuai ketentuan pasal 15, ayat 3, maka 
Jaksa Penuntut harus memberitahukan kepada korban, yang dia kenal, atau kepada Unit 
untuk Urusan Korban dan Saksi, atau kepada wakil atau kuasa hukum mereka. Akan tetapi, 
Jaksa Penuntut dibolehkan untuk tidak mengambil langkah seperti itu jika ia berkeyakinan 
bahwa mengambil tindakan seperti itu justru mendatangkan bahaya atau ancaman bagi 
integritas penyelidikan atau keamanan dan kenyamanan hidup dari korban dan saksi. Jaksa 
Penuntut boleh mengeluarkan pemberitahuan dengan cara-cara umum supaya mudah 
mencapai kelompok-kelompok korban jika ia berkeyakinan bahwa, terutama berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu dan khusus atas kasus yang sedang ditangani, 
pemberitahuan seperti itu tidak akan mendatangkan bahaya atau ancaman pada integritas 
dan efektivitas pelaksanaan penyelidikan atau pada keamanan dan kenyamanan korban dan 
saksi. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, Jaksa Penuntut boleh meminta bantuan dari Unit 
untuk Urusan Korban dan Saksi, sejauh dipandang perlu. 

 
2. Permintaan Jaksa Penuntut untuk mendapatkan otorisasi dari Sidang Pra-peradilan harus 

dalam bentuk tertulis. 
 
3. Mengikuti informasi yang diberikan dalam kaitannya dengan sub-aturan 1 di atas, korban 

boleh membuat pernyataan atau kesaksian secara tertulis pada Sidang Pra-peradilan dalam 
waktu yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Tata Tertib. 

 
4. Sidang Pra-peradilan, dalam membuat keputusan terhadap prosedur yang harus diikuti, bisa 

meminta informasi tambahan dari Jaksa Penuntut dan dari para korban yang sudah 
membuat pernyataan tertulis di hadapan Sidang Pra-peradilan tersebut, dan, jika dianggap 
perlu dan tepat, boleh meminta diadakannya acara dengar pendapat. 

 
5. Sidang Pra-peradilan harus mengumumkan keputusannya secara resmi, termasuk alasan-

alasannya, tentang, misalnya, entah untuk mengotorisasi soal mulai dilaksanakannya 
penyelidikan dalam kaitan dengan pasal 15, ayat 4, yang bersesuaian dengan semuanya atau 
hanya pada bagian tertentu dari permintaan Jaksa Penuntut. 

 
6. Prosedur di atas harus juga berlaku jika ada permintaan baru kepada Sidang Pra-peradilan 

sesuai dengan ketentuan pasal 15, ayat 5. 
 

Aturan 57 
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Tindakan-Tindakan yang Khusus Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 18, Ayat 6 
 
Surat permohonan dari Jaksa Penuntut kepada Sidang Pra-peradilan berkaitan dengan hal-hal 
yang terkena ketentuan pasal 18, ayat 6, harus dipertimbangkan secara ex parte [secara sepihak 
oleh Sidang tersebut] dan secara in camera [rahasia atau tertutup]. Sidang Pra-peradilan harus 
memperlakukan permohonan dari Jaksa Penuntut itu dengan mengedepankan aspek atau dasar 
kesegeraan. 
 

Aturan 59 
Peran-serta dalam Beracara Berdasarkan Ketentuan Pasal 19, Ayat 3 

 
1. Sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pasal 19, ayat 3, Panitera harus menginfomasikan 

kepada pihak-pihak tersebut di bawah ini tentang pertanyaan atau keberatan soal jurisdiksi 
atau dapat diterimanya sebuah perkara yang muncul mengikuti ketentuan pasal 19, ayat 1, 2, 
dan 3: 
(a) Mereka yang telah merujuk pada keadaan yang sesuai dengan ketentuan pasal 13; 
(b) Para korban yang telah melakukan komunikasi dengan Mahkamah berkaitan dengan 

kasus tersebut atau, kalau tidak kepada korban, kepada kuasa hukum korban.  
 

2. Panitera harus menyediakan bagi orang atau pihak-pihak yang ditunjukkan dalam sub-
aturan 1 di atas, dalam cara yang tetap konsisten dengan kewajiban Mahkamah dalam hal 
kerahasiaan informasi, perlindungan atas siapa pun dan pengamanan atas bukti-bukti, 
dengan suatu penjelasan singkat tentang dasar atau alasan yang mengesahkan jurisdiksi 
Mahkamah atau dapat diterimanya sebuah perkara yang terhadapnya telah diajukan 
keberatan. 

 
3. Pihak-pihak yang telah menerima informasi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam sub-

aturan 1 di atas, bisa membuat pernyataan tertulis kepada Sidang yang berkompeten dalam 
jangka waktu terbatas yang ditetapkan oleh Sidang yang bersangkutan 

 
 
 
 
 

Bab 4 
Ketentuan-ketentuan berkaitan dengan berbagai tahap acara persidangan 

Bagian 1 
Pembuktian 

Aturan 65 
Penghadiran Saksi 

 
1. Seorang saksi yang dihadirkan di hadapan Mahkamah diharuskan oleh Mahkamah untuk 

memberikan kesaksian, kecuali jika tidak ditentukan dalam Statuta dan Hukum Acara ini, 
khususnya aturan 73, 74, dan 75. 

2.  Aturan 171 berlaku untuk seorang saksi yang hadir di hadapan Mahkamah yang diharuskan 
untuk memberikan kesaksian dengan mengikuti ketentuan sub-aturan 1 di atas. 

 
Aturan 67 
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Kesaksian secara Langsung dengan Menggunakan Peralatan Teknologi Audio atau Video 
 
1. Sesuai dengan ketentuan pasal 69, ayat 2, suatu Sidang bisa mengizinkan seorang saksi 

untuk memberikan kesaksiannya secara viva voce (lisan) di hadapan Mahkamah dengan 
menggunakan media teknologi audio atau video, dengan asumsi bahwa teknologi semacam 
itu bisa memudahkan saksi diperiksa oleh Jaksa Penuntut, pembela, dan oleh Sidang itu 
sendiri, pada saat bersamaan ketika saksi memberikan kesaksian. 

2. Pemeriksaan saksi dengan mengikuti ketentuan aturan ini harus dilakukan dengan tetap 
melihat kesesuaiannya dengan aturan-aturan relevan lainnya dalam bab ini. 

3. Sidang, dengan bantuan dari Panitera, harus menjamin bahwa tempat yang dipilih untuk 
pelaksanaan dengar kesaksian dengan menggunakan hubungan audio atau video memang 
kondusif bagai tercapainya pengungkapan kebenaran dan kesaksian yang jujur dan terbuka 
serta kondusif pula bagi keamanan, kenyamanan fisik dan ketenangan jiwa, tetap terjaganya 
martabat dan hal-hal pribadi (privacy) saksi. 

 
 

Aturan 68 
Kesaksian yang Direkam Lebih Dahulu 

 
Jika Sidang Pra-Peradilan belum mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan pasal 56, 
maka Sidang Pengadilan bisa, dengan memperhatikan kesesuian dengan pasal 69, ayat 2, 
mengizinkan dihadirkannya kesaksian seorang saksi yang telah direkam sebelumnya melalui 
media audio atau video, atau transkrip atau bukti-bukti lain dari dokumentasi kesaksiannya, 
dengan syarat atau ketentuan bahwa: 
 
(a) Jika saksi yang memberikan kesaksian yang sudah direkam sebelumnya itu tidak hadir di 

hadapan Sidang Pengadilan, maka baik Jaksa Penuntut maupun pembela mempunyai 
kesempatan memeriksa saksi selama proses perekaman kesaksian itu berlangsung; atau 

(b) Jika saksi yang memberikan kesaksian yang sebelumnya telah direkam itu hadir di hadapan 
Sidang Pengadilan, maka ia tidak boleh berkeberatan atas pengajuan kesaksian yang sudah 
direkam tersebut dan Jaksa Penuntut, pembela dan Sidang yang bersangkutan mempunyai 
kesempatan untuk memeriksa saksi tersebut selama proses persidangan berlangsung. 

 
 

Aturan 69 
Kesepakatan Soal Bukti 

 
Jaksa Penuntut dan pembela bisa menyetujui bahwa sebuah fakta yang dituduhkan, yang 
termuat juga dalam dakwaan, isi suatu dokumen, kesaksian yang diharapkan dari seorang saksi 
atau pembuktian lain tidak diuji silang dan, karena itu, Sidang bersangkutan bisa 
mempertimbangkan fakta-fakta tuduhan semacam itu sebagai telah terbukti, kecuali kalau 
Sidang berpikiran bahwa pengajuan bukti atau kesaksian yang lebih lengkap tentang fakta-fakta 
yang dituduhkan itu masih diperlukan demi kepentingan keadilan, secara khusus demi 
kepentingan korban. 
 

Aturan 70 
Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual 
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Dalam kasus kekerasan seksual, Mahkamah harus mengikuti tuntunan dan, sejauh dianggap 
perlu, sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip berikut: 
 
(a) Faktor kesediaan atau suka rela [melakukan hubungan seks] tidak boleh dijadikan sebagai 

alasan pembenar berdasarkan kata-kata atau tindakan apa pun dari korban di mana unsur 
pemaksaan, ancaman yang memaksa, penekanan atau pengambilan keuntungan dari 
lingkungan yang menekan telah melemahkan kemampuan korban untuk menyatakan 
kesediaan atau kerelaan yang sejati; 

(b) Faktor kesediaan atau suka rela [melakukan hubungan seks] tidak boleh dijadikan sebagai 
alasan pembenar berdasarkan kata-kata atau tindakan apa pun dari korban di mana korban 
memiliki ketidakmampuan dalam memberikan atau menyatakan kesediaan atau kerelaan 
tersebut; 

(c) Faktor kesediaan atau suka rela [melakukan hubungan seks] tidak boleh dijadikan sebagai 
alasan pembenar berdasarkan ketidakmampuan korban untuk menolak, atau kurangnya 
daya resistensi atau pertahanan diri dari korban atas, kekerasan seks yang dituduhkan 
tersebut; 

(d) Kredibilitas, karakter atau kecenderungan perilaku seksual [yang potensial merangsang 
gairah seks orang lain] dari korban atau saksi tidak dapat dijadikan alasan pembenar 
berdasarkan perilaku seksual sebelumnya atau sesudahnya [sesudah kasus yang diadukan 
tersebut] dari korban atau saksi. 

 
 

Aturan 71 
Pembuktian Soal Perilaku Seksual Lainnya 

 
Berdasarkan pemahaman atas batasan dan hakikat kejahatan di dalam jurisdiksi Mahkamah, dan 
tunduk pada ketentuan pasal 69, ayat 4, suatu Sidang tidak boleh menerima atau mengakui 
bukti-bukti menyangkut perilaku seksual sebelum atau sesudahnya [sesudah kasus yang 
diadukan tersebut] dari seorang korban atau saksi. 
 
 
 
 
 

Aturan 72 
Prosedur Rahasia (in camera) untuk Mempertimbangkan Soal Relevansi atau Dapat 

Diterimanya Bukti 
 
1. Jika ada niat untuk mengajukan atau mengungkap, termasuk dengan cara menanyakan 

korban atau saksi, bukti bahwa korban ternyata setuju pada kejahatan yang dituduhkan 
yaitu kekerasan seksual, atau bukti tentang kata-kata, tindakan, sikap diam atau kurangnya 
daya resistensi (kemampuan menolak) dari korban atau saksi sebagaimana digambarkan 
dalam prinsip-prinsip (a) hingga (d) dalam aturan 70 di atas, maka pemberitahuan harus 
diberikan kepada Mahkamah yang akan menggambarkan substansi bukti yang dikehendaki 
untuk diajukan atau diungkapkan dan menggambarkan relevansi isu yang bersangkutan 
dengan kasus yang sedang ditanganinya itu. 

2. Dalam memutuskan apakah bukti yang dimaksudkan dalam sub-aturan 1 di atas relevan 
atau dapat diterima, suatu Sidang harus mendengarkan secara rahasia pandangan dari Jaksa 
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Penuntut, pembela, saksi dan korban atau kuasa hukum korban atau saksi, jika ada, dan 
harus menjadikan sebagai bahan pertimbangan apakah bukti tersebut memiliki kadar 
mencukupi dalam hal nilai tuduhannya berkaitan dengan sebuah isu dalam kasus atau 
perkara yang sedang diproses dan dalam anggapan bahwa bukti semacam itu mungkin 
menyebabkan, dalam kaitan dengan pasal 69, ayat 4. Untuk maksud ini, Sidang harus 
mengacu pada pasal 21, ayat 3, dan pasal 67 dan 68, dan harus menjalankan tugas 
menyelesaikan kasus seperti ini dengan mengikuti prinsip (a) sampai (d) dari aturan 70, 
khususnya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada seorang korban. 

3. Jika Sidang memutuskan bahwa bukti sebagaimana dimaksudkan dalam sub-aturan 2 di atas 
dapat diterima dalam proses persidangan, maka Sidang yang bersangkutan harus 
menyatakan secara publik tujuan khusus dari diterimanya bukti tersebut. Dalam 
mengevaluasi bukti selama proses persidangan, Sidang harus menerapkan prinsip (a) hingga 
(d) dari aturan 70 Hukum Acara ini. 

 
Aturan 73 

Komunikasi-Komunikasi dan Informasi yang Diutamakan 
 
1. Tanpa melanggar ketentuan pasal 67, ayat 1 (b), komunikasi yang dibuat dalam konteks 

hubungan profesional antara seseorang dengan penasihat hukumnya harus diberikan 
privilese, dan dengan demikian tidak tunduk pada kewajiban mengungkapkan, kecuali 
kalau: 
(a) Orang yang bersangkutan secara tertulis menyatakan persetujuannya pada 

pengungkapan semacam itu; atau 
(b) Orang tersebut secara suka rela mengungkapkan isi komunikasi tersebut kepada pihak 

ketiga, dan pihak ketiga tersebut kemudian memberikan bukti pengungkapan tersebut. 
 
2. Dengan mengacu pada aturan 63, sub-aturan 5, komunikasi yang dibuat dalam konteks 

sebuah golongan profesional atau hubungan lain yang terpercaya harus diberikan privilese, 
dengan demikian tidak tunduk pada kewajiban mengungkapkan, sama seperti ketentuan 
sub-aturan 1 (a) dan 1 (b) di atas jika suatu Sidang memutuskan berkenaan dengan kelas 
tersebut bahwa: 
(a) Komunikasi yang terjadi dalam golongan hubungan seperti itu dilakukan dalam 

semangat hubungan yang terpercaya yang menghasilkan sebuah harapan yang masuk 
akal akan privasi dan ketidakterungkapan; 

(b) Kerahasiaan atau keterpercayaan bersifat esensial pada hakikat dan bentuk hubungan 
antara orang yang mengungkapkan dan orang yang dipercayai; dan 

(c) Pengakuan akan privilese hendaknya akan menjadi sasaran Statuta dan Hukum Acara 
ini. 

3. Dalam membuat keputusan menyangkut sub-aturan 2 di atas, Mahkamah harus memberikan 
pertimbangan khusus untuk mengakui sebagai hal yang bersifat privilese semua komunikasi 
yang dibuat dalam konteks hubungan profesional antara seseorang dan dokter yang 
menangani masalah kesehatan medisnya, psikiater, psikolog atau penasihatnya, khususnya 
menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan atau melibatkan korban, atau antar seseorang 
dan seorang anggota ulama agama tertentu; dan dalam kasus selanjutnya, Mahkamah harus 
mengakui sebagai hal yang bersifat privilese juga semua komunikasi yang dibuat dalam 
konteks sebuah pengakuan yang bersifat sakral di mana hal tersebut merupakan bagian 
integral dari praktik suatu agama tertentu. 
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Aturan 74 
Penimpaan Tindakan Jahat kepada Diri Sendiri oleh Seorang Saksi 

 
1. Kecuali kalau seorang saksi telah diberitahu dengan mengikuti ketentuan aturan 190, Sidang 

harus memberitahukan secara resmi kepada seorang saksi tentang ketentuan aturan ini 
sebelum ia memberikan kesaksiannya. 

2. Jika Mahkamah memutuskan bahwa suatu jaminan berkaitan dengan penimpaan tindakan 
jahat kepada diri sendiri sebaiknya diberikan kepada seorang saksi, maka Mahkamah harus 
memberikan jaminan berdasarkan ketentuan sub-aturan 3 (c) di bawah ini, sebelum saksi 
hadir, secara langsung atau dengan mengikuti ketentuan pasal 93, ayat 1 (e). 

3. (a) Seorang saksi boleh menolak membuat pernyataan yang mendatangkan kemungkinan 
penimpaan kesalahan atau kejahatan kepadanya. 
(b) Jika saksi hadir setelah menerima jaminan berdasarkan ketentuan sub-aturan 2 di atas, 

maka Mahkamah bisa meminta saksi tersebut untuk menjawab pertanyaan (satu atau 
banyak pertanyaan). 

(c) Jika terdapat saksi-saksi lain, maka Sidang boleh meminta saksi-saksi tersebut untuk 
menjawab pertanyaan (satu atau banyak) setelah memberikan jaminan kepada mereka 
bahwa bukti yang diberikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan: 
(i) akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibuka kepada publik atau negara mana 

pun; dan 
(ii) tidak akan digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melawan 

orang yang bersangkutan dalam penuntutan selanjutnya oleh Mahkamah, kecuali 
berdasarkan ketentuan pasal 70 dan 71 Statuta. 

4. Sebelum memberikan jaminan seperti itu, Sidang harus meminta pandangan dari Jaksa 
Penuntut, berdasarkan inisiatifnya sendiri dan bukan sebaliknya, untuk menentukan apakah 
jaminan perlu diberikan kepada saksi khusus tersebut. 

5. Dalam menentukan apakah perlu meminta saksi memberikan jawaban, Sidang perlu 
mempertimbangkan: 
(a) Pentingnya bukti yang diharapkan muncul itu; 
(b) Apakah saksi tersebut bisa (akan) memberikan bukti yang baru dan unik; 
(c) Hakikat atau sifat penimpaan kejahatan yang mungkin, jika diketahui; dan 
(d) Kecukupan perlindungan bagi saksi, dalam situasi tertentu. 

6. Jika Sidang memutuskan bahwa tidak perlu dan tidak tepat memberikan jaminan bagi saksi 
tersebut, maka Sidang pun tidak perlu mengharuskan saksi tersebut memberikan jawaban 
atas pertanyaan Sidang. Akan tetapi, jika Sidang telah memutuskan untuk tidak perlu 
mendapatkan jawaban dari saksi, Sidang masih bisa melanjutkan pertanyaan kepada saksi 
itu menyangkut hal-hal yang lain lagi. 

7. Supaya mendatangkan hasil pada jaminan yang diberikan, maka Sidang harus: 
(a) Memerintahkan bahwa bukti yang diungkapkan oleh saksi diberikan secara rahasia 

antara saksi dengan hakim saja (in camera); 
(b) Memerintahkan bahwa identitas dari saksi dan isi dari bukti yang diungkapkannya tidak 

akan dibuka kepada publik, entah dengan cara apa pun, dan menegaskan bahwa 
pelanggaran terhadap perintah tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 71; 

(c) Secara khusus menasihati atau mengingatkan Jaksa Penuntut, terdakwa, pembela atau 
penasihat hukum, wakil atau kuasa hukum korban, dan staf-staf Mahkamah akan 
adanya konsekuensi jika ketentuan sub-aturan 7 (b) di atas dilanggar; 

(d) Memerintahkan penyegelan terhadap berbagai rekaman hasil proses acara persidangan; 
dan 
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(e) Mengambil langkah-langkah protektif berkaitan dengan berbagai keputusan Mahkamah 
untuk memastikan bahwa identitas saksi dan isi atau kandungan bukti yang 
diungkapkan saksi tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak dibuka kepada publik. 

8. Jika Jaksa Penuntut menyadari bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi bisa 
mendatangkan hal-hal yang berkaitan dengan penimpaan kesalahan kepada diri sendiri, 
maka ia harus meminta diadakannya dengar pendapat secara in camera, antara dia dengan 
saksi saja, dan mengingatkan Sidang akan adanya hal tersebut, untuk mendengarkan 
kesaksian lebih lanjut dari saksi. Sidang kemudian bisa menerapkan pertimbangan-
pertimbangan sebagaimana digariskan dalam sub-aturan 7 di atas untuk sebagian atau 
seluruh kesaksian yang diberikan saksi. 

9. Terdakwa, pembela atau penasihat hukum, atau saksi itu sendiri bisa mengingatkan Jaksa 
Penuntut atau Sidang [yang menangani kasus atau perkara tersebut] bahwa kesaksian yang 
diberikan saksi bisa mendatangkan penimpaan kesalahan kepada dirinya sendiri sebelum ia 
(saksi) diambil kesaksiannya, dan jika demikian, Sidang bisa menerapkan ketentuan-
ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam sub-aturan 7 di atas. 

10. Jika masalah penimpaan kesalahan kepada diri sendiri muncul selama berlangsungnya 
proses persidangan, maka Sidang harus menghentikan sementara pengambilan kesaksian 
dan memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk mendapatkan bantuan hukum jika 
ia (saksi tersebut) tetap diminta untuk memberikan kesaksian selanjutnya sesuai dengan 
ketentuan dalam Hukum Acara ini.  

 
Aturan 75 

Penimpaan Tindakan Jahat oleh Anggota Keluarga 
 
1. Seorang saksi yang hadir di hadapan Mahkamah, yang merupakan pasangan (suami atau 

istri), anak atau orang tua dari orang yang menjadi terdakwa, tidak harus diminta oleh 
Sidang untuk memberikan pernyataan apa pun yang bisa atau cenderung menimpakan 
kesalahan atau memberatkan terdakwa. Akan tetapi, saksi boleh memilih untuk membuat 
dan memberikan kesaksian seperti itu. 

2. Dalam melakukan evaluasi terhadap kesaksian seorang saksi, Sidang boleh 
mempertimbangkan bahwa saksi tersebut, mengacu pada sub-aturan 1 di atas, menolak 
untuk menjawab pertanyaan yang dimaksudkan untuk melawan pernyataan yang diberikan 
sebelumnya oleh saksi tersebut, atau saksi tersebut selektif dalam memilih pertanyaan-
pertanyaan mana saja yang perlu dijawab dan mana yang tidak. 

 
Bagian II 

Pengungkapan 
 

Aturan 76 
Pengungkapan Pra-Peradilan Berkaitan dengan Penuntutan terhadap Saksi 

 
1. Jaksa Penuntut harus menyediakan bagi pembela nama-nama saksi yang dimaksudkan oleh 

Jaksa Penuntut untuk diperiksa dan dimintai kesaksiannya dan menyediakan juga catatan 
dari berbagai pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh saksi-saksi tersebut. Ini harus 
dilakukan secara memadai agar pembela bisa mempersiapkan segala hal yang perlu dengan 
tepat. 
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2. Jaksa Penuntut selanjutnya mengusulkan kepada pembela nama-nama dari saksi tambahan 
bagi kepentingan penuntutan dan memberikan catatan dari penyataan-pernyataan mereka 
ketika keputusan dibuat untuk memanggil saksi-saksi tersebut. 

3. Pernyataan dari saksi-saksi penuntutan harus disediakan dalam bentuk aslinya dan dalam 
bahasa yang dapat dipahami sepenuhnya dan dipakai sebagai komunikasi oleh terdakwa. 

4. Aturan ini tunduk pada ketentuan soal perlindungan dan privasi korban dan saksi dan 
perlindungan informasi rahasia sebagaimana ditegaskan dalam Statuta dan aturan 81 dan 82. 

 
Aturan 81 

Pembatasan terhadap Pengungkapan 
1. Laporan, memoranda atau dokumen-dokumen internal lainnya yang dipersiapkan oleh salah 

satu pihak, asistennya, atau wakil/kuasa hukumnya dalam kaitan dengan penyelidikan atau 
persiapan perkara tersebut tidak perlu tunduk pada ketentuan atau keharusan untuk 
diungkapkan. 

2. Jika materi atau informasinya berada di bawah kepemilikan atau pengawasan Jaksa 
Penuntut yang harus diungkapkan berdasarkan ketentuan Statuta, akan tetapi 
pengungkapan tersebut bisa melanggar penyelidikan lebih lanjut atau penyelidikan yang 
sedang berjalan, maka Jaksa Penuntut boleh mengajukan permohonan kepada Sidang yang 
menangani perkara tersebut untuk memberikan perintah tentang apakah materi atau 
informasi tertentu itu harus diungkapkan atau dibuka kepada pembela. Masalah tersebut 
harus didengar secara sepihak (ex parte) oleh Sidang yang bersangkutan. Akan tetapi, Jaksa 
Penuntut tidak boleh mengajukan materi atau informasi tersebut sebagai atau menjadi bukti 
selama acara dengar konfirmasi atau selama pengadilan berlangsung tanpa didahului 
pemberitahuan secara tepat kepada terdakwa. 

3. Jika tahapan-tahapan telah diambil untuk memastikan kerahasiaan dan keandalan informasi, 
berkenaan dengan pasal 54, 57, 64, 72 dan 93, dan, berkenaan dengan pasal 68, untuk untuk 
melindungi keselamatan saksi dan korban dan anggota keluarga mereka, informasi semacam 
itu tidak boleh ditutup, kecuali jika hal itu berkaitan dengan pasal-pasal sebagaimana 
disebutkan tadi. Jika pengungkapan informasi semacam itu bisa mendatangkan risiko 
terhadap keamanan saksi, maka Mahkamah harus mengambil langkah untuk kemudian 
menginformasikan hal tersebut kepada saksi. 

4. Sidang yang menangani perkara tersebut harus, berdasarkan mosinya sendiri atau 
berdasarkan permintaan Jaksa Penuntut, terdakwa atau Negara mana pun, mengambil 
langkah-langkah yang perlu untuk menjamin kerahasiaan informasi, berkenaan dengan 
pasal 54, 72, dan 93, dan, berkenaan dengan pasal 68, untuk melindungi keselamatan saksi 
dan korban dan anggota keluarga mereka, termasuk dengan memberikan wewenang untuk 
tidak mengungkapkan identitas mereka sebelum persidangan pengadilan mulai dilakukan. 

5. Jika materi atau informasi berada di bawah kepemilikan atau pengawasan Jaksa Penuntut 
yang berlawanan dengan ketentuan pasal 68, ayat 5, maka materi dan informasi semacam itu 
untuk selanjutnya tidak boleh diajukan sebagai bukti selama dengar konfirmasi atau selama 
sidang pengadilan berlangsung tanpa didahului pengungkapan seperlunya dan setepatnya 
kepada terdakwa. 

6. Jika materi atau informasi berada di bawah kepemilikan atau pengawasan pembela yang 
tunduk pada ketentuan soal pengungkapan, maka materi atau informasi itu bisa tidak 
diberikan dalam situasi-situasi yang sama dengan situasi di mana Jaksa Penuntut dibolehkan 
bersandar pada pasal 68, ayat 5, dan sebagai gantinya mengajukan suatu ringkasan. Materi 
atau informasi semacam itu untuk seterusnya tidak boleh diajukan sebagai bukti selama 
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acara dengar konfirmasi atau selama proses sidang pengadilannya berlangsung tanpa 
didahului pengungkapan seperlunya dan setepatnya kepada Jaksa Penuntut. 

 
Aturan 82 

Pembatasan terhadap Pengungkapan Bahan dan Informasi yaang Dilindungi Berdasarkan 
Ketentuan Pasal 54, Ayat 3 (e) 

 
1. Jika materi atau informasi berada di bawah kepemilikan atau pengawasan Jaksa Penuntut 

yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 54, ayat 3 (e), maka Jaksa Penuntut untuk 
seterusnya tidak boleh mengajukan materi atau informasi semacam itu sebagai bukti tanpa 
sepengetahuan pemberi atau pemasok materi dan informasi dan tanpa didahului 
pengungkapan seperlunya dan setepatnya kepada terdakwa. 

2. Jika Jaksa Penuntut mengajukan materi atau informasi yang dilindungi ketentuan pasal 54, 
ayat 3 (e) tersebut, sebagai bukti, maka Sidang tidak boleh meminta dihasilkannya bukti 
tambahan yang diterima dari pemberi materi atau informasi sebelumnya (awal), juga tidak 
boleh, demi tujuan untuk mendapatkan bukti tambahan lagi, memanggil ke hadapan Sidang 
pemberi (informasi) yang bersangkutan atau wakil dari pemberi informasi tersebut sebagai 
saksi atau memerintahkan mereka untuk hadir dalam proses persidangan. 

3. Jika Jaksa Penuntut memanggil seorang saksi untuk mengajukan sebagai bukti berbagai 
materi atau informasi yang telah dilindungi di bawah ketentuan pasal 54, ayat 3 (e), Sidang 
tidak boleh memaksa saksi tersebut untuk menjawab berbagai pertanyaan berkaitan dengan 
materi atau informasi atau asal muasal informasi yang dimilikinya, jika saksi tersebut 
menampik untuk menjawab berdasarkan asas kerahasiaan. 

4. Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan atas bukti yang telah dilindungi di bawah 
ketentuan pasal 54, ayat 3 (e), harus tetap tidak terpengaruh untuk hanya tunduk di bawah 
batasan sebagaimana terkandung di dalam sub-aturan 2 dan 3 di atas. 

5. Sebuah Sidang yang menangani perkara yang bersangkutan boleh memerintahkan, 
berdasarkan permohonan dari pembela, bahwa, atas nama keadilan, materi atau informasi 
yang berada di bawah kepemilikan terdakwa, yang telah diberikan kepada terdakwa di 
bawah syarat-syarat yang sama sebagaimana ditetapkan dalam pasl 54, ayat 3 (e), dan yang 
akan diajukan sebagai bukti, harus secara mutatis mutandis (dengan penyesuaian atau 
modifikasi seperlunya) tunduk pada sub-aturan 1, 2, dan 3 di atas. 

 
 
 
 

Bagian III 
Korban dan Saksi 

 
Sub-bagian 1 

Batasan dan Prinsip Umum Berkaitan dengan Korban 
 

Aturan 85 
Batasan tentang Korban 

Untuk tujuan dari Statuta dan Hukum Acara dan Pembuktian ini: 
 
(a) “Korban” berarti orang-orang asli yang telah mengalami derita atau kerugian sebagai akibat 

dilakukannya berbagai kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah; 
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(b) Korban bisa mencakupi organisasi-organsisasi atau lembaga-lembaga yang benar-benar 
tertimpa kerugian langsung atas harta milik mereka yang dibaktikan bagi kepentingan 
agama, pendidikan, seni atau ilmu pengetahuan atau untuk tujuan-tujuan karitatif, dan atas 
monumen-monumen sejarah mereka, rumah sakit dan tempat-tempat serta objek-objek 
lainnya yang diabdikan bagi kepentingan atau misi kemausiaan. 

 
 

Aturan 86 
Prinsip-Prinsip Umum 

 
Sidang dalam membuat berbagai arahan atau perintah, dan badan-badan lain dari Mahkamah 
tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan Statuta dan 
aturan Hukum Acara ini, harus menjadikan sebagai bahan pertimbangan mereka kebutuhan 
semua korban dan saksi berkaitan dengan pasal 68, khususnya, anak-anak, orang-orang tua atau 
manusia lanjut usia, orang-orang yang mengalami cacat atau ketidakmampuan tertentu, dan 
korban-korban kekerasan seksual dan kekerasan berbiasa gender. 
 

Sub-bagian 2 
Perlindungan terhadap Saksi dan Korban 

 
Aturan 87 

Tindakan-Tindakan Perlindungan 
 
6. Berdasarkan mosi Jaksa Penuntut atau pembela atau berdasarkan permohonan saksi atau 

korban atau kuasa hukumnya, jika ada, atau berdasarkan mosinya sendiri, dan setelah 
berkonsultasi dengan Unit untuk Urusan Saksi dan Korban, sejauh dianggap perlu dan tepat, 
Sidang dapat memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan untuk melindungi korban, saksi 
atau orang lain yang berada dalam posisi riskan berkaitan dengan kesaksian yang diberikan 
oleh saksi dengan mengikuti ketentuan pasal 68, ayat 1 dan 2. Sidang harus berupaya 
mendapatkan, jika memungkinkan, persetujuan dari orang yang untuk dia-lah tindakan-
tindakan protektif itu diupayakan sebelum dikeluarkannya perintah mengambil tindakan-
tindakan protektif itu oleh Sidang. 

7. Mosi atau permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam sub-aturan 1 di atas harus tunduk 
pada ketentuan aturan 134, yang menyatakan bahwa: 
(a) Mosi atau permohonan seperti itu tidak boleh diajukan secara ex parte [secara sepihak 

saja, tanpa konsultasi dengan pihak lain]; 
(b) Permohonan oleh seorang saksi atau oleh seorang korban atau oleh wakil atau kuasa 

hukumnya, jika ada, harus ditembuskan kepada baik Jaksa Penuntut maupun pembela, 
yang masing-masingnya harus diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan; 

(c) Mosi atau permohonan yang mendatangkan dampak pada saksi tertentu atau korban 
tertentu harus ditembuskan kepada saksi atau kepada korban tersebut atau kuasa 
hukumnya, jika ada, juga kepada pihak lain laig, yang masing-masingnya diberi 
kesempatan untuk memberikan tanggapan; 

(d) Ketika Sidang memproses hal tersebut berdasarkan mosinya sendiri, maka 
pemberitahuan dan kesempatan untuk memberikan tanggapan harus diberikan kepada 
Jaksa Penuntut dan pembela, dan kepada saksi atau kepada korban atau kuasa 
hukumnya, jika ada, yang akan terkena pengaruh atau dampak dari diambilnya 
tindakan-tindakan protektif tersebut; dan 
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(e) Mosi atau permohonan bisa diajukan berupa dokumen yang disegel, dan, jika demikian, 
harus tetap dalam keadaan tersegel sampai diperintahkan sebaliknya [segelnya dibuka] 
oleh Sidang. Jika ada tanggapan terhadap mosi atau permohonan yang diajukan dalam 
bentuk dokumen yang disegel, maka tanggapan tersebut harus seperti itu juga yaitu 
diajukan dalam bentuk dokumen yang disegel. 

8. Sebuah Sidang dapat, dengan mosi atau permohonan sesuai ketentuan sub-aturan 1, 
mengadakan acara dengar pendapat, yang harus dilaksanakan secara in camera [rahasia 
antara penyampai pendapat dengan Sidang yang bersangkutan saja], untuk menentukan 
apakah perlu atau tidak memerintahkan diambilnya tindakan untuk mencegah 
mengumumkan kepada publik atau pers dan agen-agen informasi lainnya, tentang 
identitas atau lokasi keberadaan seorang korban, saksi, atau orang lain yang berada 
dalam posisi riskan sebagai akibat dari kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan 
memerintahkan, antara lain: 
(a) Bahwa nama dari korban, saksi atau orang lain yang berada dalam posisi riskan 

akibat kesaksian yang diberikan oleh saksi atau informasi lain yang dapat berakibat 
pada diketahuinya identitasnya, dihapus dari rekaman atau catatan Mahkamah yang 
diumumkan kepada publik; 

(b) Bahwa Jaksa Penuntut, pembela atau siapa pun yang berpartisipasi dalam proses 
persidangan tersebut dilarang mengungkapkan informasi semacam itu kepada pihak 
ketiga; 

(c) Bahwa kesaksian akan dipresentasikan dengan menggunakan peralatan elektronik 
atau peralatan khusus lainnya, termasuk penggunaan peralatan teknik yang 
memampukan penggantian gambar atau suara, penggunaan teknologi audio-visual, 
secara khusus penggunaan videoconferencing dan televisi dengan sirkuit-tertutup, dan 
penggunaan secara eksklusif media suara; 

(d) Bahwa nama samaran akan digunakan bagi korban, saksi atau orang lain yang 
berada dalam posisi bahaya atau riskan akibat kesaksian yang diberikan oleh saksi; 
atau 

(e) Bahwa Sidang [yang menangani perkara tersebut] menjalankan sebagian acara atau 
proses persidangannya secara in camera [hanya antara Sidang yang bersangkutan 
dengan orang yang dimintai kesaksiannya saja]. 

 
 
 
 
 

Aturan 88 
Tindakan-Tindakan Khusus 

 
1. Berdasarkan mosi dari Jaksa Penuntut atau pembela, atau berdasarkan permohonan saksi 

atau korban atau kuasa hukumnya, jika ada, atau berdasarkan mosinya sendiri, dan setelah 
melakukan konsultasi dengan Unit untuk Urusan Korban dan Saksi, sejauh dipandang tepat, 
sebuah Sidang dapat, dengan memperhatikan dan mencermati pandangan dari korban atau 
saksi, memerintahkan tindakan-tindakan khusus semisal, tetapi tidak hanya terbatas pada 
yang disebutkan itu, tindakan untuk memfasilitasi kesaksian dari korban atau saksi yang 
mengalami trauma anak, orang tua (lanjut usia) atau korban kekerasan seksual, dengan 
mengikuti ketentuan pasal 68, ayat 1 dan 2. Sidang harus berupaya mendapatkan, jika 
memungkinkan, persetujuan dari orang yang untuk dia-lah sebenarnya tindakan khusus 
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tersebut diupayakan sebelum ia (Sidang) mengeluarkan perintah pengambilan tindakan-
tindakan khusus termaksud. 

2. Sebuah Sidang dapat mengadakan acara dengar pendapat berdasarkan mosi atau 
permintaan sesuai ketentuan sub-aturan 1 di atask, jika dipandang perlu secara in camera 
atau ex parte, untuk menentukan apakah perlu memerintahkan diambilnya tindakan-
tindakan khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perintah bahwa seorang penasihat, 
wakil atau kuasa hukum, psikologi (psikiater) atau anggota keluarga diizinkan untuk hadir 
selama saksi atau korban memberikan kesaksiannya. 

3. Untuk mosi-mosi atau permohonan-permohonan inter partes [antara para pihak yang terlibat] 
yang diajukan dengan mengikuti ketentuan aturan ini, maka ketentuan aturan 87, sub-aturan 
2 (b) sampai (d), harus diterapkan secara mutatis mutandis [dengan disertai penyesuaian atau 
modifikasi yang perlu dan tepat]. 

4. Mosi atau permohonan yang diajukan dengan mengikuti ketentuan aturan ini bisa diajukan 
dalam bentuk dokumen yang disegel, dan jika demikian maka dokumen tersebut dibiarkan 
tetap tersegel sampai diperintahkan sebaliknya (dibuka) oleh Sidang. Jika mosi atau 
permohonan inter partes diajukan dalam keadaan tersegel, maka tanggapan terhadapnya 
harus diajukan dalam bentuk dan keadaan tersegel pula. 

5. Dengan mempertimbangkan bahwa kekerasan atau pelanggaran terhadap privasi dari 
seorang saksi atau korban dapat mendatangkan bahaya atau risiko bagi keamanannya, maka 
Sidang harus tanggap dan waspada dalam mengawasi cara-cara pengajuan pertanyaan 
kepada saksi atau korban demi menghindari berbagai pelecehan atau intimidasi, dengan 
memberikan perhatian khusus pada terancamnya atau penyerangan terhadap korban 
kejahatan berupa tindakan kekerasan seksual. 

 
 

Sub-bagian 3 
Peran-serta Korban dalam Prosedur Acara Persidangan 

 
Aturan 89 

Permohonan atau Permintaan bagi Dibolehkannya Peran-serta Korban dalam Prosedur Acara 
Persidangan 

 
1. Untuk mempresentasikan pandangan dan keprihatinan mereka, para korban harus membuat 

permohonan tertulis kepada Panitera, yang kemudian akan meneruskan permohonan 
tersebut kepada Sidang yang relevan. Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Statuta, 
khususnya ketentuan pasal 68, ayat 1, Panitera harus menyediakan salinan permohonan 
tersebut kepada Jaksa Penuntut dan pembela, yang akan diwajibkan untuk memberikan 
jawaban dalam batasan waktu tertentu untuk kemudian diproses oleh Sidang yang 
bersangkutan. Tunduk pada ketentuan sub-aturan 2 di bawah ini, Sidang kemudian akan 
menentuan secara spesifik soal proses persidangan dan cara yang tepat bagi 
dimungkinkannya peran serta tersebut, yang bisa saja mencakupi juga pembuatan 
pernyataan pembuka dan pernyataan penutup. 

2. Sidang yang bersangkutan, berdasarkan inisiatifnya sendiri atau berdasarkan permohonan 
Jaksa Penuntut atau pembela, dapat menolak permohonan tersebut jika Sidang itu 
memandang bahwa orang tersebut bukanlah korban atau bahwa kriteria sebagaimana 
ditegaskan dalam pasal 68, ayat 3, malah tidak terpenuhi. Korban yang permohonannya 
telah ditolak boleh mengajukan permohonan baru lagi dalam atau proses persidangan 
tersebut berlangsung. 
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3. Permohonan yang dimaksudkan dalam aturan ini bisa juga dibuat atau diajukan oleh orang 
yang bertindak dengan persetujuan korban, atau orang yang bertindak atas nama korban, 
dalam hal korbannya adalah seorang anak atau, jika dipandang perlu, korbannya adalah 
seorang yang memiliki cacat atau ketidakmampuan dalam hal tertentu. 

4. Jika terdapat banyak sekali permohonan, maka Sidang bisa memperlakukan permohonan-
permohonan tersebut dengan suatu cara yang bisa menjamin efektivitas pelaksanaan proses 
persidangan dan bisa mengeluarkan satu keputusan menyangkut hal tersebut. 

 
Aturan 90 

Kuasa Hukum bagi Korban 
 
1. Seorang korban harus bebas dalam memilih wakil atau kuasa hukumnya. 
2. Jika terdapat banyak korban, maka Sidang dapat, demi menjamin efektivitas proses 

persidangan, meminta korban-korban tersebut atau sekelompok tertentu dari para korban 
tersebut, jika perlu dengan bantuan Kepaniteraan, untuk memilih seorang atau lebih dari 
satu kuasa hukum yang umum. Dalam memfasilitasi koordinasi terhadap pemwakilan 
korban di hadapan Sidang, Kepaniteraan bisa menyediakan bantuan, antara lain, dengan 
memberikan sejumlah atau daftar penasihat kepada korban sebagai rujukan, yang disusun 
oleh Kepaniteraan, atau mengusulkan satu atau lebih kuasa hukum yang umum. 

3. Jika korban (para korban) tak mampu memilih kuasa hukum yang umum dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan oleh Sidang, maka Sidang yang bersangkutan bisa meminta 
Panitera untuk memilih satu atau lebih kuasa hukum yang umum bagi korban tersebut. 

4. Sidang dan Kepaniteraan harus mengambil semua langkah yang masuk akal untuk 
menjamin bahwa dalam penyeleksian kuasa hukum yang umum itu, kepentingan-
kepentingan yang berbeda-beda di antara para korban, khususnya sebagaimana 
dimaksudkan dalam pasal 68, ayat 1, tetap terakomodir dan bahwa berbagai konflik 
kepentingan dapat dihindari. 

5. Seorang korban atau sekelompok korban yang kurang mampu membayar kuasa hukum 
umum yang telah dipilih oleh Mahkamah baginya atau bagi mereka bisa mendapatkan 
bantuan dari Kepaniteraan, termasuk, sejauh dipandang tepat, bantuan keuangan. 

6. Seorang kuasa hukum pihak korban harus memiliki kualifikasi sebagaimana ditegaskan 
dalam aturan 22, sub-aturan 1. 

 
 
 
 

Aturan 91 
Peran-serta Kuasa Hukum dalam Prosedur Acara Persidangan 

 
1. Sebuah Sidang bisa mengubah atau menyesuaikan sebuah pengaturan sebelumnya 

berdasarkan ketentuan aturan 89. 
2. Seorang kuasa hukum pihak korban harus diwajibkan untuk menghadiri dan berpartisipasi 

dalam proses persidangan berkenaan dengan pengaturan yang ditetapkan Sidang dan 
berbagai penyesuaian atau modifikasi yang diberikan berdasarkan ketentuan pasal 89 dan 
90. Ini harus mencakup peran-serta dalam acara dengar pendapat kecuali kalau, dalam 
situasi-situasi berkaitan dengan kasus tersebut, Sidang yang bersangkutan berpendapat 
bahwa intervensi wakil atau kuasa hukum sebaiknya dibatasi hanya untuk menuliskan 
pengamatan atau pengajuan usulan. Jaksa Penuntut dan pembela harus diizinkan untuk 
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menjawab berbagai hasil pengamatan baik secara tertulis maupun lisan, yaitu pengamatan 
yang dilakukan oleh wakil atau kuasa hukum korban. 

 
3. (a) Jika seorang kuasa hukum hadir dan berpartisipasi dalam kaitan dengan aturan 

ini, dan ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi, termasuk melakukan pertanyaan 
dengan mengikuti ketentuan aturan 67 dan 68, maka seorang ahli atau terdakwa, kuasa 
hukum harus membuat permohonan kepada Sidang yang bersangkutan. Sidang tersebut 
bisa meminta kuasa hukum tersebut untuk menyediakan catatan tertulis yang berisikan 
pertanyaan-pertanyaan dan dalam hal tersebut pertanyaan harus dikomunikasikan 
kepada Jaksa Penuntut dan, sejauh dipandang tepat, kepada pembela, yang harus 
diizinkan untu melakukan pengamatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh 
Sidang. 

 
(c) Sidang kemudian harus membuat pengaturan menyangkut permohonan, dengan 

mempertimbangkan tahapan-tahapan proses persidangan, hak-hak terdakwa, 
kepentingan saksi, tuntutan akan kejujuran, pengadilan yang tidak memihak dan cepat, 
dan untuk kepentingan penerapan ketentuan pasal 68, ayat 3. Pengaturan tersebut bisa 
mencakupi berbagai arahan menyangkut cara dan perintah atas pertanyaan dan 
dihasilkannya dokumen-dokumen berkenaan dengan kekuasaan Sidang berdasarkan 
ketentuan pasal 64. Sidang bisa, jika ia memandang tepat dan sesuai, atas nama atau 
menggantikan kuasa hukum, mengajukan sendiri pertanyaan kepada saksi, ahli atau 
terdakwa. 

4. Untuk acara dengar pendapat yang terbatas pada reparasi atau pemulihan sesuai ketentuan 
pasal 75, pembatasan atau perkecualian dalam hal mengajukan pertanyaan oleh kuasa 
hukum sebagaimana dinyatakan dalam sub-aturan 2 di atas tidak berlaku. Dalam hal 
tersebut, kuasa hukum bisa, dengan mendapatkan izin dari Sidang yang bersangkutan, 
mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli dan orang yang bersangkutan dengan kasus yang 
sedang disidangkan itu. 

 
Aturan 92 

Pemberitahuan kepada Korban dan Kuasa Hukumnya 
 
1. Aturan tentang pemberitahuan kepada korban ini dan kepada kuasa hukum mereka harus 

berlaku untuk semua proses persidangan di hadapan Mahkamah, kecuali proses 
persidangan untuk Bagian 2 dari Statuta Roma. 

2. Untuk mengizinkan permintaan korban agar bisa berpartisipasi dalam proses persidangan 
sesuai dengan ketentuan aturan 89, Mahkamah harus memberitahukan kepada korban 
tentang keputusan Jaksa Penuntut untuk tidak memulai dilakukannya penyelidikan atau 
tidak melakukan penuntutan mengikuti ketentuan pasal 53. Pemberitahuan semacam itu 
harus diberikan kepada korban atau kuasa hukum mereka yang sudah pernah berpartisipasi 
dalam proses persidangan atau, sejauh memungkinkan, kepada mereka yang telah 
berkomunikasi dengan Mahkamah berkenaan dengan situasi atau kasus yang sedang 
ditangani itu. Sidang bisa memerintahkan untuk mengambil tindakan atau pertimbangan 
dalam sub-aturan 8 di bawah ini jika Sidang bersangkutan menganggap hal tersebut tepat 
untuk dilakukan dalam situasi-situasi tertentu. 

3. Untuk mengizinkan permintaan korban agar bisa berpartisipasi dalam proses persidangan 
sesuai dengan ketentuan aturan 89, Mahkamah harus memberitahukan kepada korban 
berkenaan dengan keputusannya untuk mengadakan acara dengar pendapat untuk 
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menegaskan atau menguatkan tuduhan mengikuti ketentuan pasal 61. Pemberitahuan 
semacam itu harus diberikan kepada korban atau kuasa hukum mereka yang sudah pernah 
berpartisipasi dalam proses persidangan tersebut atau, sejauh memungkinkan, kepada 
mereka yang telah berkomunikasi dengan Mahkamah berkenaan dengan kasus yang sedang 
ditangani itu. 

4. Ketika pemberitahuan soal partisipasi sebagaimana diatur dalam sub-aturan 2 dan 3 di atas 
telah diberikan, berbagai pemberitahuan lanjutan yang mengacu pada ketentuan dalam sub-
aturan 5 dan 6 di bawah ini hanya diberikan kepada korban atau kuasa hukum mereka yang 
boleh atau diizinkan berpartisipasi dalam proses persidangan berkenaan dengan pengaturan 
yang telah dibuat oleh Sidang yang mengikuti ketentuan aturan 89 dan berbagai modifikasi 
atau penyesuaian setelah itu. 

5. Dalam suatu cara yang sesuai dengan pengaturan yang dibuat di bawah ketentuan aturan 89, 
90 dan 91, korban atau kuasa hukum mereka yang berpartisipasi dalam proses persidangan 
harus, berkenaan dengan semua proses persidangan tersebut, diberitahukan oleh Panitera 
pada waktu yang telah ditentukan menyangkut: 
(a) Catatan proses persidangan di hadapan Mahkamah, termasuk tanggal acara dengar 

pendapat dan berbagai penundaan setelahnya, dan tanggal penetapan keputusan; 
(b) Permohonan, pengajuan, mosi dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

permohonan, pengajuan, atau mosi tersebut. 
6. Jika korban atau kuasa hukum telah berpartisipasi dalam tahap tertentu dari proses 

persidangan tersebut, Panitera harus memberitahukan kepada mereka sesegera mungkin 
menyangkut keputusan Mahkamah dalam proses-proses persidangan tersebut. 

7. Pemberitahuan sebagaimana diacu dalam sub-aturan 5 dan 6 harus dalam bentuk tertulis 
atau, jika pemberitahuan tertulis tidak mungkin dilakukan, dalam bentuk lain yang tepat 
dan sesuai. Kepaniteraan harus menyimpan semua rekaman atau catatan dari semua 
pemberitahuan tersebut. Kalau dianggap perlu, Panitera bisa mengupayakan kerja sama dari 
Negara-Negara Pihak dalam kaitan dengan ketentuan pasal 93, ayat 1 (d) dan (l). 

8. Untuk pemberitahuan sebagaimana diacu dalam sub-aturan 3 dan kalau tidak seperti yang 
diminta oleh Sidang, Panitera harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk 
menerbitkan catatan-catatan proses persidangan tersebut dengan cara yang tepat. Dalam 
melakukan hal tersebut, Panitera bisa berupaya menjalin atau mendapatkan, berkenaan 
dengan Bagian 9 Statuta, kerja sama dari Negara-Negara Pihak yang relevan, dan mencari 
bantuan dari organisasi-organisasi antar-pemerintahan. 

 
 

Aturan 93 
Pandangan dari Korban atau Kuasa Hukumnya 

 
Sebuah Sidang bisa meminta pandangan dari korban atau kuasa hukum mereka yang 
berpartisipasi dengan mengikuti ketentuan autran 89, 90, dan 91 tentang hal-hal, antara lain, 
dalam kaitan dengan masalah-masalah yang diacu dalam aturan 107, 109, 125, 128, 136, 139 dan 
191. Sebagai tambahan, Sidang bisa meminta pandangan dari korban-korban lain, sejauh 
dianggap tepat dan sesuai. 
 
 

Sub-bagian 4 
Reparasi (Tindakan Pemulihan) bagi Korban 
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Aturan 94 
Prosedur Berdasarkan pada Permintaan 

 
1. Permohonan korban untuk mendapatkan pemulihan berdasarkan ketentuan pasal 75 harus 

dibuat secara tertulis dan didokumentasikan dalam arsip Panitera. Permohonan tersebut 
harus mengandung hal-hal khusus berikut ini: 
(a) Identitas dan alamat dari orang yang memberikan klaim atau permohonan tersebut; 
(b) Deskripsi tentang sakit, kerugian atau derita; 
(c) Lokasi dan tanggal terjadinya insiden atau peristiwa dan, sejauh memungkinkan, 

identitas orang (atau orang-orang) yang diyakini korban sebagai orang-orang yang 
bertanggung jawab terhadap rasa sakit, kerugian atau derita yang dialaminya itu; 

(d) Deskripsi tentang restitusi atau ganti rugi atas aset, harta mili, atau hal-hal lain yang 
nyata dan dapat diindrai jika hal-hal tersebut memang dituntut dalam permohonan 
reparasi tersebut; 

(e) Klaim atau tuntutan untuk mendapatkan kompensasi; 
(f) Klaim untuk mendapatkan rehabilitasi dan bentuk-bentuk upaya hukum lainnya; 
(g) Sejauh memungkinkan, berbagai hal yang mendukung dokumentasi, termasuk nama 

dan alamat-alamat saksi. 
2. Pada permulaan pengadilan dan tunduk pada ketentuan tindakan protektif, Mahkamah 

harus meminta Panitera untuk menyampaikan pemberitahuan tentang permohonan tersebut 
kepada orang (atau orang-orang) yang namanya dicantumkan dalam permohonan tersebut 
atau yang diidentifikasikan dalam tuduhan dan, sejauh memungkinkan, kepada orang-orang 
yang berminat atau Negara-Negara yang berminat. Semua pihak yang diberitahu tersebut 
harus memberikan kepada Panitera berbagai dokumen pernyataan yang dibuat berdasarkan 
ketentuan pasal 75, ayat 3. 

 
Aturan 95 

Prosedur Mosi Mahkamah 
 
1. Dalam hal di mana Mahkamah bermaksud untuk bertindak atas mosinya sendiri dengan 

mengikuti ketentuan pasal 75, ayat 1, maka Mahkamah harus meminta Panitera untuk 
menyampaikan pemberitahuan tentang maksudnya itu kepada orang (atau orang-orang) 
yang terhadap mereka-lah sebenarnya Mahkamah berikhtiar untuk membuat pembatasan, 
dan, sejauh memungkinkan, kepada korban, orang-orang yang berminat dan Negara-Negara 
yang berminat. Semua pihak yang diberitahu itu harus memberikan kepada Panitera 
berbagai dokumen pernyataan yang dibuat berdasarkan ketentuan pasal 75, ayat 3. 

 
2. Jika, sebagai akibat pemberitahuan berdasarkan ketentuan sub-aturan 1 di atas: 

(a) Korban membuat permohonan untuk mendapatkan reparasi, maka permohonan tersebut 
akan ditentukan seolah-olah permohonan tersebut telah diajukan berdasarkan ketentuan 
aturan 94; 

(b) Korban meminta supaya Mahkamah tidak membuat suatu perintah pemberian reparasi, 
maka Mahkamah tidak boleh membuat perintah yang bersifat individual berkenaan 
dengan korban tersebut. 

 
 

Aturan 96 
Publikasi tentang Reparasi bagi Korban 
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1. Tanpa melanggar aturan-aturan lain yang menyangkut pemberitahuan tentang proses 

persidangan, Panitera harus, sejauh dapat dilakukan, memberitahukan soal reparasi kepada 
para korban atau kuasa hukum mereka dan orang (atau orang-orang) yang berminat. 
Panitera juga harus, dengan tetap memperhatikan kaitannya dengan informasi yang telah 
disediakan oleh Jaksa Penuntut, mengambil semua langkah-langkah atau tindakan yang 
perlu untuk mempublikasikan dengan cara yang tepat dan memadai hasil proses 
persidangan menyangkut reparasi yang dilakukan di hadapan Mahkamah, sejauh 
memungkinkan, kepada korban lain, orang-orang yang tertarik dan Negara-Negara yang 
tertarik. 

2. Dalam mengambil langkah atau tindakan sebagaimana digambarkan dalam sub-aturan 1 di 
atas, Mahkamah bisa mengupayakan, dalam kaitan dengan Bagian 9 Statuta, kerja sama 
dengan Negara-Negara Pihak yang relevan, dan mengupayakan bantuan dari organisasi-
organisasi antar-pemerintahan untuk mempublikasikan, sejauh dan seluas mungkin dengan 
semua cara yang mungkin, hasil proses persidangan menyangkut reparasi yang dilakukan di 
hadapan Mahkamah. 

 
 

Aturan 97 
Penilaian terhadap Reparasi 

 
1. Dengan memperhitungkan cakupan dan jangkauan berbagai kerugian, kehilangan atau 

penderitaan, Mahkamah bisa memberikan reparasi secara individual atau, jika dipandang 
tepat oleh Mahkamah, secara kolektif atau kedua-duanya. 

2. Berdasarkan permohonan korban atau kuasa hukum mereka, atau berdasarkan permohonan 
orang yang dinyatakan bersalah, atau berdasarkan mosinya sendiri, Mahkamah bisa 
menunjukkan ahli yang tepat untuk memberikan bantuan dalam menentukan cakupan, 
jangkauan kerugian, kehilangan dan penderitaan, demi kepentingan korban dan untuk 
mengusulkan berbagai pilihan menyangkut bentuk-bentuk dan modalitas (hal-hal khusus 
yang menentukan) yang tepat dan sesuai bagi pemberian reparasi. Mahkamah harus 
mengundang, sejauh dipandang tepat, korban atau kuasa hukum mereka, orang yang 
dinyatakan bersalah, termasuk juga orang-orang yang berminat dan Negara-Negara yang 
berminat, untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan para ahli. 

3. Dalam semua hal, Mahkamah harus menghormati hak-hak korban dan orang yang 
dinyatakan bersalah. 

 
Bagian II 

Prosedur Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 53, Ayat 3 
 

Aturan 107 
Permintaan untuk Mengadakan Peninjauan Berdasarkan Ketentuan Pasal 53, Ayat 3 (a) 

 
1. Permintaan berdasarkan ketentuan pasal 53, ayat 3, untuk meninjau sebuah keputusan oleh 

Penuntut Umum yang tidak untuk memulai dilakukannya penyelidikan atau tidak untuk 
menuntut harus dibuat secara tertulis, dan didukung dengan alasan-alasan, dalam jangka 
waktu 90 hari menyusul pemberitahuan yang diberikan dengan mengikuti ketentuan aturan 
105 atau 106. 
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2. Sidang Pra-Peradilan bisa meminta Penuntut Umum untuk menyerahkan informasi atau 
dokumen yang dimiliki Penuntut Umum, atau minimal ringkasannya, yang oleh Sidang 
yang bersangkutan dipandang perlu untuk ditinjau atau diperiksa. 

3. Sidang Pra-Peradilan harus mengambil langkah-langkah semacam itu sejauh dianggap perlu 
berdasarkan ketentuan pasal 54, 72, dan 93 untuk melindungi informasi dan dokumen-
dokumen yang dimaksudkan dalam sub-aturan 2 di atas dan, berdasarkan ketentuan pasal 
68, ayat 5, untuk melindungi keselamatan saksi dan korban dan anggota keluarga mereka. 

 
Aturan 112 

Perekaman (Pencatatan) Tanya Jawab dalam Kasus-Kasus Khusus 
 
1. Kapan pun Penuntut Umum memeriksa atau menanyai seseorang yang terhadapnya-lah 

pasal 55, ayat 2, berlaku, atau yang untuk dialah surat perintah penahanan atau surat 
panggilan untuk menghadap telah dikeluarkan sesuai ketentuan pasal 58, ayat 7, maka 
proses tanya jawab harus dalam bentuk rekaman audio atau rekaman video, dengan 
mengikuti prosedur berikut ini: 
(a) Orang yang ditanyai harus diinformasikan, dalam bahasa yang ia pahami dan ia kuasai 

dalam pembicaraan, bahwa tanya jawab tersebut akan dilangsungkan dalam bentuk 
rekaman audio atau rekaman video, dan bahwa orang yang dimaksud boleh menolak 
jika ia menginginkan demikian. Fakta bahwa informasi ini telah disampaikan dan respon 
yang diberikan oleh orang yang dimaksud harus dicatat dalam catatan proses tersebut. 
Orang tersebut boleh, sebelum menjawab, berbicara secara pribadi dengan penasihatnya, 
jika ada. Jika orang yang ditanyai itu menolak untuk direkam dengan media audio atau 
video, maka prosedur dalam aturan 111-lah yang harus diikuti; 

(b) Penolakan hak untuk ditanyai dengan dihadiri atau disaksikan oleh penasihat hukum 
harus dicatat secara tertulis dan, jika mungkin, direkam baik dengan media audio 
maupun media video; 

(c) Jika terjadi interupsi pada saat berlangsungnya acara tanya jawab, maka fakta bahwa 
telah terjadi interupsi harus dicatat sebelum perekaman dengan media audio atau video 
berakhir termasuk juga waktu dimulainya kembali acara tanya jawab tersebut; 

(d) Pada saat dilakukan penyimpulan terhadap hasil tanya jawab tersebut, orang yang 
ditanyai itu harus diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi segala sesuatu yang telah 
ia katakan dan menambahkan hal-hal yang dianggapnya perlu sepanjang ia mau 
menambahkan. Waktu dilakukannya penyimpulan terhadap hasil tanya jawab tersebut 
harus dicatat juga; 

(e) Hasil rekaman dengan pita kaset harus ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan 
sesegera mungkin setelah pengambilan kesimpulan terhadap hasil tanya jawab dan 
salinan transkripsi tersebut diberikan kepada orang yang ditanyai itu bersama dengan 
penggandaan atau rekaman dari hasil rekaman dengan pita kaset tadi atau, jika telah 
digunakan banyak peralatan rekaman yang sejenis, salah satu dari hasil rekaman asli 
dari pita kaset tersebut; 

(f) Pita kaset rekaman asli atau salah satu dari pita kaset rekaman [jika terdapat banyak 
seperti dimaksud dalam sub-aturan 1 (e) di atas], harus disegel dengan disaksikan oleh 
orang yang ditanyai itu dan penasihat hukumnya, jika ada, dengan ditandatangani oleh 
Penuntut Umum dan orang yang ditanyai itu dan penasihatnya, jika ada. 

2. Penuntut Umum harus melakukan setiap upaya yang masuk akal atau beralasan untuk 
merekam atau mencatat proses tanya jawab dalam kaitan dengan ketentuan sub-aturan 1 di 
atas. Sebagai pengecualian, sesorang boleh ditanyai tanpa proses tanya jawab yang direkam 
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baik dengan media audio maupun dengan media video jika ada situasi atau keadaan yang 
mecegah atau menghalangi dilakukannya perekaman seperti itu. Dalam hal ini, alasan-alasan 
untuk tidak merekam tanya jawab tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan dengan 
demikian prosedur dalam aturan 111-lah yang diikuti. 

3. Jika, mengikuti ketentuan sub-aturan 1 (a) atau 2, acara tanya jawabnya tidak dalam bentuk 
rekaman baik audio maupun video, maka orang yang ditanyai itu harus diberikan salinan 
dari hasil pencatatan pernyataan atau jawabannya. 

4. Penuntut Umum bisa memilih untuk mengikuti prosedur dalam aturan ini jika ternyata 
menanyai orang lain selain yang disebutkan dalam sub-aturan 1, khususnya jika penggunaan 
prosedur semacam ini bisa membantu mengurangi efek trauma yang dialami korban 
kekerasan seksual atau kekerasan berbias gender, yang dialami korban anak atau orang yang 
cacat [atau memiliki ketidakmpuan tertentu terutama secara fisik] dalam hal penyediaan 
bukti-bukti yang relevan. Dalam hal ini, Penuntut Umum perlu membuat permohonan 
kepada Sidang yang relevan. 

5. Sidang Pra-Peradilan bisa, dengan mengikuti ketentuan pasal 56, ayat 2, memerintahkan 
bahwa prosedur dalam aturan ini diterapkan untuk semua acara tanya jawab terhadap siapa 
pun. 

 
Bab 6 

Prosedur Persidangan 
 

Aturan 131 
Rekaman Proses Acara yang Dilaksanakan oleh Sidang Pra-peradilan 

 
1. Panitera harus menyimpan rekaman atau catatan proses persidangan yang diserahkan oleh 

Sidang Pra-Peradilan, mengikuti ketentuan aturan 121, sub-aturan 10. 
2. Dengan tetap tunduk pada berbagai pembatasan menyangkut kerahasiaan dan perlindungan 

informasi keamanan nasional, rekaman tersebut bisa dikonsultasikan oleh Penuntut Umum, 
pembela, para wakil Negara jika mereka berpartisipasi dalam proses persidangan tersebut, 
dan korban atau kuasa hukum mereka yang berpartisipasi dalam proses persidangan 
mengikuti ketentuan aturan 89 hingga 91. 

 
 

Aturan 140 
Arahan tentang Jalannya Prosedur Acara dan Pemberian Kesaksian 

 
1. Jika Hakim Ketua tidak memberikan arahan-arahan berdasarkan pasal 64, ayat 8, maka 

Penuntut Umum dan pembela terdakwa harus menyepakati bersama soal aturan dan cara 
bagaimana bukti akan diajukan pada Sidang Pengadilan tersebut. Jika tidak dicapai 
kesepakatan antara keduanya, maka Hakim Ketua harus mengeluarkan arahan atau 
petunjuk soal pelaksanaannya. 

2. Dalam semua hal, tunduk pada ketentuan Statuta dalam pasal 64, ayat 8 (b) dan 9, pasal 69, 
ayat 4, dan ketentuan Hukum Acara dan Pembuktian ini dalam aturan 88, sub-aturan 5, 
seorang saksi bisa ditanyai dengan ketentuan sebagai berikut: 
(a) Pihak yang mengajukan bukti berkenaan dengan ketentuan pasal 69, ayat 3, untuk 

kepentingan saksi, mempunyai hak untuk menanyai saksi tersebut; 
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(b) Pihak Penuntut dan pembela memiliki hak untuk menanyai saksi tersebut tentang hal-
hal yang relevan berkaitan dengan kesaksian saksi tersebut dan reliabilitas kesaksian 
tersebut, kredibilitas saksi dan hal-hal lain yang relevan; 

(c) Sidang Pengadilan mempunyai hak untuk menanyai saksi sebelum atau setelah saksi 
tersebut ditanyai oleh para pihak yang dimaksudkan dalam sub-aturan 2 (a) atau (b) di 
atas; 

(d) Pembela harus mendapatkan hak untuk menjadi yang paling akhir memeriksa saksi. 
3. Kecuali kalau diperintahkan sebaliknya oleh Sidang Pengadilan, seorang saksi yang bukan 

seorang saksi ahli, atau seorang penyelidik jika ia belum dimintai keterangan atau 
kesaksiannya, tidak boleh hadir ketika kesaksian dari saksi lain diberikan. Akan tetapi, 
seorang saksi yang telah mendengar kesaksian dari saksi lain itu tidak boleh karena alasan 
itu semata didiskualifikasikan dari proses pengungkapan kesaksian. Ketika seorang saksi 
mengungkapkan kesaksiannya setelah mendengar kesaksian saksi-saksi lainnya, fakta ini 
harus dicatat atau dicantumkan dalam rekaman proses dan dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan oleh Sidang Pengadilan ketika mengevaluasi bukti-bukti yang telah 
disampaikan. 

 
Aturan 143 

Acara Dengar-Pendapat Tambahan tentang Hal-Hal yang Berkaitan dengan Soal Hukuman 
atau Pemulihan 

 
Mengikuti ketentuan pasal 76, ayat 2 dan 3, untuk tujuan menyelenggarakan acara dengar-
pendapat lebih lanjut atas masalah-masalah yang berkaitan dengan penghukuman dan, jika 
dapat diterapkan, reparasi atau pemulihan, maka Sidang Pengadilan bersangkutan harus 
menentukan tanggal dilaksanakannya acara dengar-pendapat selanjutnya itu. Acara dengar-
pendapat ini bisa ditunda, jika ada situasi-situasi atau keadaan yang mengharuskannya 
demikian, oleh Sidang Pengadilan, atas mosinya sendiri atau atas permintaan Penuntut Umum, 
pembela atau kuasa hukum korban-korban yang terlibat di dalam proses persidangan tersebut 
dengan mengikuti ketentuan aturan 89 hingga 91 dan, berkenaan dengan acara dengar-pendapat 
tentang pemulihan, atas permintaan korban-korban tersebut, yaitu yang telah mengajukan 
permohonan berdasarkan aturan 94. 
 
 
 


