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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sengketa Internasional 

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional merupakan 

suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan 

mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam 

perjanjian.6 Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan 

pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian 

dunia yang berlainan  terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu 

pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih 

pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.7 

Sengketa internasional yang dikenal dalam studi hukum internasional ada 

dua macam, yaitu: 

1. Sengketa politik 

 Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan 

tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau 

kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya 

dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik 

hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat    negara    yang    bersengketa. 

Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan 

tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. 
                                                           
6 Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1. 
7 Boer Mauna, 2005, Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional Dalam Era Dinamika 
Global, Bandung, Alumni, hlm. 193. 
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2. Sengketa hukum 

 Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan 

sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu 

perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang 

diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa 

terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang 

diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.8 

Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa 

hukum dan sengketa politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai 

cara membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Menurut 

Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun 

perbedaannya terlihat pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum 

memuat hal-hal berikut: 

1. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu 

diselesaikan pengadilan dengan menerapkan hukum yang telah ada dan 

pasti. 

2. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi 

kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan 

atau kepentingan lainnya dari suatu negara. 

3. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerepan hukum 

internasional yang ada cukup untuk menghasilkan keputusan yang 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 188-189. 
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sesuai dengan keadilan antar negara dan perkembangan progresif 

hubungan internasional. 

4. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan 

hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki 

suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.9 

 Menurut Sir Humprey Waldock, penentuan suatu sengketa sebagai suatu 

sengketa hukum atau  politik  bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang   

bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum 

maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut 

menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum 

internasional, misalnya soal pelucutan senjata maka sengketa tersebut adalah 

sengketa politik.10 

 Sedangkan Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah 

serta tidak ada dasar kriteria objektif  yang  mendasari   perbedaan   antara   

sengketa   politik   dan   hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek 

politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara   yang 

berdaulat. Oppenheim dan Hans Kelsen menguraikan pendapatnya tersebut 

sebagai berikut: 

 

 All disputes have their political aspect by the very fact that they 
concern relations between sovereign states. Disputes which, according to 
the distinction, are said to of the legal nature might involve highly 
important political interests of the states concerned; conversely, disputes 

                                                           
9
 Huala Adolf, op. cit., hlm. 4, dikutip dari Wolfgang Friedmann et. al., 1969, International Law: 

Cases and Materials, St. Paul Minn, West Publishing, hlm. 243. 
10 Ibid., hlm. 5, dikutip dari David Davies, 1966, “Report of A Study Group on The Peaceful 
Settlement of International Disputes”, Memorial Institute of International Studies, hlm. 5. 
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reputed according to that distinction to be a political character more often 
than not concern the application of a principle or a norm of international 
law.11 
 

  Dari pendapat pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembedaan jenis sengketa hukum dan politik internasional dapat dilakukan 

dengan melihat sumber sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut 

diselesaikan, apabila sengketa terjadi karena pelanggaran terhadap hukum 

internasional maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum, selain pelanggaran 

terhadap hukum internasional sengketa dapat terjadi akibat adanya benturan 

kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara, sengketa yang melibatkan 

kepentingan inilah yang dimaksud sengketa politik. 

 

B. Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan 

Pada 1947, saat Cina masih dikuasai Partai Kuomintang pimpinan Chiang 

Kai Sek, sudah menetapkan klaim teritorialnya atas Laut Cina Selatan. Saat itu, 

pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut 

sebagai eleven-dash line.  Berdasarkan klaim ini Cina menguasai mayoritas Laut 

Cina Selatan termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta Kepulauan 

Spratly dan Paracel yang didapat Cina dari Jepang usai Perang Dunia II (PD II). 

Klaim ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa Cina pada 

                                                           
11 Ibid., hlm. 6, dikutip dari Oppenheim L., 1995, International Law: A Treaties, hlm. 17 dan Hans 
Kelsen, 1951, The Law of The Nations, hlm. 73. 
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1949. Namun, pada 1953, pemerintah Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin 

dari peta eleven-dash line buatan Kuomintang.12 

 Pemerintah Komunis "menyederhanakan" peta itu dengan mengubahnya 

menjadi nine-dash line yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk 

mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu. 

Namun, klaim Cina itu kini bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-

negara tetangga di kawasan tersebut. Kini tak kurang dari Filipina, Brunei 

Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia memperebutkan wilayah tersebut 

dengan Cina.13 

 Ada beberapa alasaan mengapa kepemilikan Laut Cina Selatan begitu 

diperebutkan. Menurut data dari pemerintah AS, Laut Cina Selatan memiliki 

potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Laut ini merupakan lalu lintas 

perdagangan internasional yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun Dolar AS 

setiap tahunnya. Selain itu, menurut data Badan Informasi Energi AS, di kawasan 

ini tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 

190 triliun kaki kubik. Tak hanya itu, 90 persen lalu lintas pengangkutan minyak 

bumi dari Timur Tengah menuju Asia pada 2035 akan melintasi perairan 

tersebut.14 

 

 

                                                           
12 Ervan Hardoko, Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara, 13 Juli 
2016, 
http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurk
an.sumber.sengketa.6.negara?page=1, (18.15). 
13 Ibid. 
14

 Ibid. 
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C. Penyelesaian Sengketa Internasional 

Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian penting di 

masyarakat internasional sejak abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk 

menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip 

perdamaian dan keamanan internasional. Peranan hukum internasional dalam 

menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para 

pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum 

internasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional mengenal dua cara 

penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai dan militer (kekerasan). Dengan 

semakin berkembangnya kekuatan militer serta senjata pemusnah massal, 

masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan 

perang. Karenanya dilakukan upaya untuk menghilangkan atau sedikitnya 

membatasi penggunaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan.15 

Perkembangan hukum internasional dalam  mengatur cara-cara 

penyelesaian sengketa secara damai secara formal pertama kali lahir sejak 

diselenggarakannya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907. 

Konferensi perdamaian ini menghasilkan The Convention on the Pacific 

Settlement of International Disputes tahun 1907. Konferensi Perdamaian Den 

Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting, yaitu: 

1. Konferensi ini memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (hukum 

humaniter internasional); 

                                                           
15 Huala Adolf, op. cit., hlm. 1, dikutip dari Ion Diaconu, Peaceful Settlement of Disputes Between 
States: History and Prospects, dalam Macdonald R. St.  J. et. al., 1986,  The Structure and Process 
of International Law: Essayss in Legal Philosophy Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff, hlm. 
1095. 
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2. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian 

sengketa secara damai antar negara.16 

 Hasil konferensi ini sayangnya tidak memberi suatu kewajiban kepada 

negara peserta untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai. 

Menurut Ion Diaconu, hasil konvensi bersifat rekomendatif semata. Dalam 

perkembangannya konvensi Den Haag ini kemudian diikuti dengan disahkannya 

perjanjian internasional berikut: 

a. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations tahun 

1919. 

b. The Statue of the Permanent Court of Internasional Justice (Statuta 

Mahkamah Internasional) tahun 1921. 

c. The General Treaty for the Renunciation of War tahun 1928. 

d. The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 

1928. 

e. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945. 

f. The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between 

States, 15 November 1982.17 

Manila Declaration atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan 

upaya Majelis Umum PBB dalam menggalakkan penghormatan terhadap 

penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai, Deklarasi Manila antara 

lain menyatakan: 

                                                           
16

 Ibid., hlm. 9, dikutip  dari David J. Bederman, The Hague Peace Conference of 1899 and 1907, 
dalam Mark W. Janis et. al., 1992, International Court for Twenty First Century, Dordrecht, 
Martinus Nijhoff, hlm. 9. 
17

 Ibid. 
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1. Adalah kewajiban negara-negara yang bersengketa untuk mencari 

jalan, dengan itikad baik dan semangat kerja sama, menyelesaikan 

sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya; 

2. Negara-negara juga harus mempertimbangkan peran penting yang 

dapat diperankan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah 

Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam menyelesaikan suatu 

sengketa. 

3. Deklarasi menyatakan adanya berbagai cara yang dapat dimainkan 

oleh organ-organ PBB untuk membantu para pihak mencapai suatu 

penyelesaian sengketa mereka.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ibid., hlm. 10 


