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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara-negara dalam melakukan hubungan-hubungan yang sesuai kaidah 

hukum internasional tidak terlepas dari sengketa. Seperti halnya manusia sebagai 

makhluk individu, negara juga memiliki kepentingan-kepentingan yang harus 

dipenuhi. Dalam pemenuhan kepentingan tersebut pasti akan bersinggungan 

dengan kepentingan negara lain yang juga menuntut untuk dipenuhi, yang pada 

akhirnya melahirkan sengketa. Seperti penjelasan Mohammad Naqib Ishan Jan 

yang lengkapnya sebagai berikut: 

 Disputes are inevitable occurences in human life. They have existed 
since the earliest days of mankind and will last as long as this worldly life 
continues. In fact, they can be said to be an innate and part of the nature 
of mankind itself. Likewise, disputes are unavoidable in international 
relations just like they are unavoidable in relationships between 
individuals. Individuals disagree with one another about rights, money, 
land, and other resources and the same could also happen between states 
at the international scale.1 
 

Salah satu obyek yang menjadi sengketa dalam hukum internasional 

adalah laut. Laut memiliki peranan penting baik secara politik, keamanan, 

maupun ekonomi. Salah satu sengketa laut yang mengemuka di kawasan Asia 

Pasifik adalah sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan 

merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang meliputi sebagian wilayah 

Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas 3,5 juta km2. 

                                                           
1 Mohammad Naqib Ishan Jan, 2012, International Dispute Settlement Mechanism, Selangor Darul 
Ehsan, IIUM Press, hlm. 1. 
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Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan terluas kedua setelah kelima 

samudera di dunia. Secara geografis, Laut Cina Selatan memiliki potensi dan 

peran yang sangat besar bagi jalur perdagangan dunia sebagai jalur pelayaran 

internasional dan jalur distribusi minyak. Selain jalur perdagangan dunia, Laut 

Cina Selatan juga memiliki potensi alam yang begitu besar, di dalamnya terdapat 

kandungan minyak bumi dan gas. Kawasan ini juga dilalui oleh armada angkatan 

laut negara-negara maju, di antaranya armada angkatan laut Amerika Serikat, 

Korea Selatan, Jepang, dan Australia.2 

Sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan bukan isu yang baru di dunia 

hukum internasional. Sudah sejak lama hal tersebut dibahas dan dikaji terutama 

oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Negara-negara yang terlibat 

dalam sengketa adalah Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei 

Darussalam. Sengketa perbatasan yang terjadi di Laut Cina Selatan merupakan 

sengketa kepemilikan atas dua kepulauan utama, yaitu kepulauan Spratly dan 

Paracel. Spratly diklaim oleh Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan 

Brunei. Sementara itu Paracel diklaim oleh Cina, Taiwan, dan Vietnam dan sejak 

1974 telah dimasukkan sebagai wilayah Cina walaupun Vietnam juga mengklaim 

pulau itu sebagai wilayahnya.3 Sengketa di kedua kepulauan tersebut sangatlah 

kompleks akibat banyaknya jumlah negara yang memperebutkan kedua pulau 

tersebut dan ketidakjelasan maupun ambiguitas hukum laut internasional dimana 

                                                           
2
 Anindya Putri Novisari, Peran Aktif Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan, 12 Juli 2013, 

https://www.google.com/search?q=peran+aktif+indonesia+dalam+konflik+laut+china+selatan, 
(05.15). 
3
 Ralf Emmers, 2005, “Maritime disputes in The South China Sea: Strategic And Diplomatic 

Status Quo”, (IDSS Working Paper No. 87, Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies), 
hlm. 1. 
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tidak ada panduan mengenai situasi dimana terjadi overlap antara klaim wilayah 

laut, pulau-pulau, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sengketa ini menjadi 

semakin kompleks akibat pentingnya potensi di kedua pulau tersebut yaitu sebagai 

dasar legal untuk menentukan wilayah kedaulatan negara-negara pengklaim, 

potensi ikan maupun cadangan migas serta akses kebebasan navigasi untuk kapal-

kapal komersial yang sangat penting bagi perdagangan internasional.4 

Cina merupakan negara yang paling aktif dan agresif dalam melakukan 

klaim. Sebagian besar kawasan di Laut Cina Selatan yang terbentang ratusan mil 

dari selatan sampai timur di Propinsi Hainan diklaim sebagai bagian dari negara 

Cina. Secara sepihak Cina mengklaim hak di kawasan itu bermula dari 2.000 

tahun lalu, selain itu kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari Bangsa 

Cina. Rincian klaim kedaulatan negara tersebut terdapat dalam peta yang 

dikeluarkan Cina pada tahun 1947. Agresifitas Cina terlihat dengan melakukan 

penangkapan ikan, eksplorasi minyak, dan membuat pulau buatan di wilayah 

tersebut.5 Aktifitas yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan ditentang oleh 

Filipina. Cina dianggap mencampuri wilayah Filipina dan masalah itu diajukan 

kepada Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda yang akhirnya 

memenangkan Filipina. 

 

 

                                                           
4 Leszek Buszynski, 2011, “Can the South China Sea Dispute Be Resolved? ASEAN’s Choices 
Before an Assertive China”, (Paper Seminar on South China Sea, CASS dan The Habibie Centre), 
hlm. 1. 
5 Magdariza, 2016, “Konflik Kepemilikan Laut Cina Selatan antara Cina-Filipina Ditinjau dari 
Hukum Penyeleaian Sengketa Internasional”, Prosiding Simposium Nasional “Putusan Permanent 
Court of Arbitration atas Sengketa Philipina dan Cina, serta Implikasi Regional yang 
Ditimbulkannya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 130. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yaitu: 

1. Apa penyebab sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut Cina 

Selatan? 

2. Mengapa penyelesaian sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut 

Cina Selatan diajukan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent 

Court of Arbitration)?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui penyebab sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut 

Cina Selatan. 

2. Menganalis penunjukan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court 

of Arbitration) sebagai lembaga yang mengadili sengketa Cina dan Filipina 

terhadap kepemilikan Laut Cina Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina, 

juga mencoba mengkaji Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional yang 
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berhubungan dengan sengketa negara-negara yang saling mengklaim suatu 

wilayah. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian diharapkan mampu menekankan pentingnya 

penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dalam setiap 

konflik antar negara atas klaim terhadap suatu wilayah dan lebih 

memahami aturan hukum mengenai sengketa internasional yang berkaitan 

dengan sengketa kepemilikan wilayah tertentu. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penjelasan dari hasil penelitian dapat tersampaikan dengan jelas, 

maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I, bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berisi 

gambaran dan situasi terkini sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan 

Laut Cina Selatan sehingga penulis memilih rumusan masalah yang menjadi 

obyek utama penelitian ini. 

BAB II,  bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas setiap variabel di 

dalam penelitian ini. Pertama, akan dijelaskan mengenai sengketa internasional 

baik definisi, penyebab, dan macam-macamnya. Kemudian dilanjutkan dengan 

pengenalan singkat tentang sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan, yaitu tentang 

negara mana saja yang bersengketa, beberapa alasan kepemilikan Laut Cina 

Selatan diperebutkan, dan ancamannya terhadap hubungan negara-negara di 



6 
 

kawasan. Terakhir akan dijelaskan mengenai pengantar singkat tentang Hukum 

Penyelesaian Sengketa Internasional. 

BAB III,  di dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang 

terdiri dari jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Jenis data yang 

dipakai yaitu data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian metode pengumpulan data dengan 

cara penelitian kepustakaan. Bab III ditutup dengan penjelasan tentang metode 

analisis data yaitu dengan cara deskriptif kualitatif. 

BAB IV, bab IV hasil dan analisis. Bagian pertama bab ini akan 

membahas mengenai  penyebab sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan 

Laut Cina Selatan, dimulai dengan tinjauan umum mengenai sengketa Laut Cina 

Selatan, kemudian diuraikan Analisis penyebab sengketa Cina dan Filipina 

terhadap kepemilikan Laut Cina Selatan. Bagian kedua akan membahas tentang 

penunjukan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) 

sebagai lembaga yang mengadili sengketa tersebut, terdiri dari penjelasan 

mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internasional, kemudian dijelaskan 

mengenai Hukum Laut Internasional, dimulai dengan sejarah Hukum Laut 

Internasional dan dilanjutkan dengan penjelasan United Nations Convention on 

the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), dan analisis penunjukan Mahkamah 

Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) sebagai lembaga yang 

mengadili sengketa Cina dan Filipina. 
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BAB V, bab terakhir berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari 

pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah penelitian juga rekomendasi 

terhadap situasi sengketa dan aturan sebagai hasil dari analisis penelitian. 

 

 


